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1. ക ി പകപ്പുവകുശം യരദ്മകത്താവിയ്. 

ല്ലം 19.0. വില 1ക. 8ണു. ഗ് 



ധമ്മദീപിക പ്രസ്സ് . എറണാകുളം, 



അവതാരിക. 
മം” 

ജീവിതയുദ്ധം ഭയങ്കരമായി വദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്കാലത്തു മനുഷ്ട്യ൪ 

തന്െറ പരമോദ്ദേശ്ൃം എന്താണെന്നുള്ള. സംഗതി മിക്കവാവം വിസ്മരിച്ച] 

രിയഷ്ക്കയാണ്് , പ്രാചീനഭാരതാചായ്യുന്മാര് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ധമ്മാത്ഥകാമ 

മോക്ഷങ്ങളായ പുരുഷാത്ഥചതുഷ്യം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹവും 

സൌകയ്യവും ഇന്ന് മനുഷ്യയക്ക് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. അത്ഥകാമങ്ങളെ 

മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഭത।ക ശാസ്ത്രങ്ങളിലാണു 

പാശ്ചാതൃന്മാര് പ്രാവീണ്ബം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളതു്; അതുകൊണ്ടു് അവരു 

ടെ സംസ്ല്ാരം ഭാരതസംസ്ലാരത്തില് നിന്നും അത്യന്തം അകന്നു നിച്ച, 

ന്നു; ഫൃങ്കിലും ആ സംസ്ലാരം ലോകം മുഴുവന് ആക്രമിച്ചു കൈവശപ്പെ 

ടത്തിയ ക്രട്ടത്തില് ഭാരതഖണ്ഡത്തേയും കീഴ് പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ത൯ന 

മിത്തം ഇതരഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേപ്പോലെ ഇവിടേയും ജനങ്ങൾം അന്മൃപുരു 

ഷാ ത്ഥത്തെപ്പുററി ചിന്തിക്കുകപോലും ചെയ്യാതെ അത്ഥകാമങ്ങംക്കുവേ 

ണ്ടിമാത്രം ജീവിതം നയിച്ചുപോരുന്നു. എന്നാല് ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം 

മുഴുവന് വിസ്കൂരിക്കുന്നതിന്* ഭാരതഖണ്ഡത്തിന് ഒരു കാലത്തും സാധി 

ക്കുന്നതല്ലെന്നും, കാലക്രമേണ ഇതരഭൂഖണ്ഡങ്ങളു ംഇയവിഷയത്തില് ഭാര 

തത്തെത്തടന്ന ആദശമായി സ്വികരിക്കുമെന്നും ആശിക്കുന്നതിന് ഇന്ന്: 

ലോകത്തില് ധാരാളം ലക്ഷ്യങ്ങഠം കണ്ടുവരുന്നുണ്ടട് . 

ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ പുരാതനാചായ്യന്മാർ മോക്ഷസാധകങ്ങളാ 
യി പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള മാഗ്ശങ്ങളില് പ്രഥമഗണനിയങ്ങളായവ കുമാ ം, 
ജ്ഞാനം, ഭക്തി, ഇവകളാകുന്നു. ഇവയില് കമ്മം എത്ര മുഗ്ൃമമാണെന്ന്' 

നിലകണ്ണദീക്ഷിതരുടെ ആനന്ദസാഗരസ്തവത്തില് നിന്നും താഴെ ഉദ്ധരി 
ക്കുന്ന ശ്ലോകുംകൊണ്ടു” മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. 

““അഭൃസ്യവേദയമവധായചപുയ്ൃതന്ത്ര,- 
മാലക്ഷ്ൃശിഷ്ടചരിതാനിപ്പഥഗ്വിധാനി, 
അധ്യാപനാദിഭിരവാപൃധനംചഭൂരി- 
കമ്മാണിമാതരലസാഃ കഥമാചരേയുഃ? 
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പുവ്വമിമാംസയില് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കമ്മങ്ങം ചെയ്യുന്നതിനു” ചുരുക്കം 
ചിലരേ, അധികാരികളായി ഭവിക്കുന്നുള്ള. അവക്ക്” അതിനു തക്കദ്ര 
വൃൃസമ്പാഭ്വും എപ്ല്യോഴം സുലഭമല്ല. നേരേമറിച്ച് , ധനവാന്മാക്കാണെ 
പില് യാഗാദഭികമ്മങ്ങം നടത്തുന്നതിന്ന് മതിയായ കമ്മികളേയും ഇ 
ത്വിക്കുകളേയും ലഭിക്കുന്നതിനു വിഷമമായിത്തീന്ന. കര്മ്മലോപം വ 

ന്നാലുള്ള നാശത്തിനും, പാപത്തിനും അതിരില്ലെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കു 

ന്൯. ഭഗഥവല്ഗിതയില് പറയുന്നതുപോലുള്ള നിഷ്കാമ കര്മ്മം അത്യ 
ലൂ ത്തം അസാദഭധ്യമായും ഭവിച്ചു, ഇതാണ് കമ്മകാണ്ധെത്തിന്െറ കഥ. ഇന 

ജഞാനമാഗ്ലുത്തേപ്പുറഠി ചിന്തിക്കയാണെങ്കില് അവിടേയും നിരവധി 
ി ൽ ി് ഹി ഖെവഷമ്യങ്ങളുണ്ടു് . ആനന്ദസാഗരസ്തുവത്തത തന്നെ, അതേപ്പുററ ഇ 

പ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. 

“ഏകൈകവേദഖിഷയാഃ കതിനാമശാഖാ- 
സ്താസാംശിരാംസികതിനാമപ്പഥഗ്വിധാനി 

അത്ഥാവബോധപിധുരോക്ഷരലാദയേവ 

കേഷാ്രേണാംകതിഭിരസ്തൃശരിരബന്ധൈഃ? 
“ന്യായാഃ പരസ്പരവിഭിനണ്നധിയഃ സഫസ്ര- 

മുച്ചാവചാനൃപിഭവന്തുപബ്ദംഹണാനി 

ഏവംസ്ഥിതേ,ഗിരിസുതേ,നിഗമോപലാനാം 

താല്ലരു സാരമവപബോധയിതൂംക്ഷമഃ കഃ? 

അസ് ത്വക്ഷരഗ്രഹവിധിജ്ജനുഷാംസഹടെസ്ര- 

രാപാതതോഭവതുവാപിതതോത്ഥബോധ?ഃ 

ദൂവ്യാദകല്ലിതവലികല്ലതരംഗസാന്ദ്രാ൯ 
ദുഷ് പൃവപക്ഷജലധി൯കഥമുത്തരേയുഃ.?? 

ഇങ്ങനെ കമ്മത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും കാണുന്ന വൈഷമ്യങ്ങം, 

അധിശം ജനങ്ങംക്കും ദുസ്തരങ്ങളായിക്കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ജൂഷ വദ്ത്രന്മാര്൪ 

സകലജനസഖൊരയോഗ്ൃമായ ഭകതിമാഗ്ഗം മോക്ഷസാധകങ്ങള!ല് അ 
ക ു. ] പ തൃത്തമം മന്ന കല്ലിച്ച ടതു. 
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*സവധമ്മാന്പരിതൃജ്യ 

മാമേകംശരണഠവ്രുജ 

. അഹംത്വാസവപാപേഴ്യോ; 

മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച$" 

എന്നു ഗീതാദ്വാരാഭഗവാ൯ അരുളിച്ചെയ്ക്യും ചെയ്തിരിക്കുന്നു, യഥാ 

ത്ഥത്തില് ഐഹികങ്ങളും ആമുഷ്ഠികകളുമായ സകല സംഗതികംംക്കും 

നിദാനമായ വിവിധ ഫലങ്ങളെ. ദാനംചെയ്യുന്നതിന് അത്ൃന്തം സമ 

ത്ഥമായി മനുഷ്യയക്ക ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കല്പപാദപമാണു് ഭക്തി. 

ഈ വിശിഷ പാദപഭത്തത്തന്നെ സേവിച്ച് മാക്കണ്ഡേയ൯ 

പ്രഹ് ലാദന്, ധ്രുവന്, മുതലായവര് പ്രാചീനകാലങ്ങളിലും, ശ്രീചൈത 
സ്കൃസ്വാമി കഠം, ശ്രീരാമകൃഷ്ണുപരമഹംസര്൪, മേല്പത്തുര് നാരായണഭട്ടപാ 
ദഒ൪ മുതലായവര് അവ്വാചിനകാലങ്ങളിലും ഐഹികവും പാരത്രീകവും 
ആയ ഫലങ്ങളെ. ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഭകംതിമാഗ്ഗത്തെപ്പററി പ്രതിപാടിക്കുന്ന സനാതനഗ്രന്ഥങ്ങളില് 
ഏററവും പ്രാചീനവും, ഒരു പക്ഷെ ഏററവും പ്രധാനവും ശ്രീമഹ; 
ഭാശവതമാകുന്നു €ഭകത്യാഭാഗവതംജേഞയം?? എന്നൊരു പ്രസിഭ്ധവ 
ചനം തന്നെയുണ്ട്. അതിലടങ്ങിട്ടുള്ള കഥകളെ ആസ്തികന്മാരായ & 
ക്തന്മാ൪, ഈശ്വരലീ്ലകളാണെന്നു വിചാരിച്ച് ആചരിച്ചുവരുന്നു. ; ന 
സ്ത്രികന്മാ൪, അവ വെറും കെട്ടുകഥകളാണെന്നു വുല്ലൂക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും 
ഹുഭയംഗമങ്ങളായ ഭാവനാഫലങ്ങള ണെന്നു സമ്മതിയ്കകുന്നു; അദ്ദൈ 
തികളായ പണ്ഡിതന്മാരകെട്ടെ, അവ വേദാന്തസിദ്ധാന്തങ്ങളെ അ 
ത്ഥവാദരീതിയില് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടള്ള ഒരു ഉത്തമകാവ്യയമായി വ്യാഖ്യാ 
നിച്ചുവരുന്നു. എങ്ങിനേയും സകലജന മാസ്തൃരായ ഒരു വിശിഷ ഗ്രന്ഥ 
മാണ് ശ്രീമഹാഭാഗവതം, 

ദാഗവതകഥാമാഹാത്മൃത്തെ തെളിയിയ. ടു മു) പയ യ്ക്യന്ന ഒരു ഐതിഹ്ൃ,ം ഇ ന്യ ന്നും കേരളത്തില് നിലനിന്നുവരുന്നുണ്ടു്:- (മേല്പത്തൂര് നാരായണഭടപാ 
ദര് ഒരിയ്ക്കല്, ഭയഷ്കരമായ വതാരാഗത്തിനടിപെട്ട്*, ഭിഷഗ്വരന്മാര:ല് 
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തൃക്തനായി, ഗുരുവായ്യര് ക്ഷേത്രത്തില് ചെന്ന് ശ്രകൃഷ്ണുഭജനം ചെയ്തു 
വന്നകാലത്തു്, തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ലൂന് അദ്ദേഹത്തെക്കാണുകയും “മത്സ്യം 

തൊട്ടുക്രട്ടണം?? എന്നു ഉപദേശിക്കയും ചെയ്തുവമത്ര! ബുദ്ധിമാനും പ 
ണ്ഡിതനും മഹാകവിയുമായ ഭട്ടതിരിപ്പാട്, ഈ ഉപദേശമനുസരിച്ച് , 
മത്ധ്യാവതാരം തൊട്ടുള്ള ഭാഗവതകഥകളെ. സംഗ്രഹിച്ച് നാരായണി 
യമെന്ന വിശിഫകാവ്യം എഴുതി തീക്കുകയും, അതില്നിന്നും രോഗശാ 
ന്തിവന്നു' അരോഗദഡഗാത്രനായി വളരെക്കാലം ലീവിച്ചു് സാഹിതൃദേ 
വതയെ സേവിയ്ക്ുകയും ചെയ്തുപോലും, "' ഈയ ഐതിഹ്യം ഒരു വെ 

കല്ലിതകഥയാണെന്നു പറയുന്നവര്, :“ഇരശ്വരാവതാരങ്ങള്ം"” എന്ന പ്ര 
സ്തൂത ഗ്രന്ഥത്തിനെറ തത്ഭവ ചരിത്രം ഒന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട 

താണ്ട്. 

എന്െറ മാസ്റ്) സുഹൃത്തായ ആര് ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവര്കഠം 
ഒരു നല്സഹഫൃദയനും വിമശകരുമാണെന്ന് , അദ്ദേഹത്തെപ്പുരിചയമു 

കളവരെല്ലാം മനുസ്സിലാക്കീട്ടുണ്ട്; എന്നാരു അദ്ദേഹം ഒരു കവിയാണെ 
ന്ന് ആരും ധരിച്ചിരുന്നില്ല, ഈശ്വരാവതരരമമന്ന പ്രസ്തൃത ഗ്രന്ഥം എ 
ഴുതുന്നതിരു മു൯പപ് അദ്ദേഹം വല്ല പദ്യങ്ങളും എഴുതിട്ടുണ്ടോ എന്നതന്നേ 

സംശയമാണ്. ഈ വിപുലഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രഥമകവിതയാ 

ണ്. ഇതു് എഴുതുന്നതിന് തക്കതായ കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏക 
ദേശം ഒരു വ്യയാഴവട്ടക്കാല .... നു മു൯പു് അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായ ഒരുവ്യ 
ധിക്കു വശഗനായി അവധി എടുത്തു് വിടല് താമസിയഷ്ക്തന്നത്ി നി ടയാ 

യി. അദ്ദേഹത്തിനു പൂണ്ണസുഖപ്രാഫ്ൂി മണ്ടോകുമോ എന്ന കാലം ഭിഷ 
ഗ്വരന്മാക്കുചേലും സംശയാസ്ററദമായിരുന്നു. അക്കാലത്തു് അദ്ദേഹത്തെ 
ക്കണ്ടിട്ടള്ള ബന്ധുക്കളും അസ്താദ്ദശന്മാരായ സുഹൃത്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തോ 
ക്ട പൃണ്ണ്ണമായി സഹതപിച്ചു. ഇക്കാലത്താണ് മേല്ൃത്തുരിനെ അനുകരി 

പ്പാന്, ഇരശ “രാധീനം അദ്ദേഹത്തിനു വഴി കാണിച്ചതു. അചിരേണ 

ഭാഗവത ഗ്രന്ഥത്തെ മിക്കവാവം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മഹാവിഷ്ണുവി 

ന്െറ അവതാര കഥകളെ എഴുതുന്നതില് അദ്ദേഹത്തിന്െറ ബുഭ്ധി വ്യാ 

പൃതമായി. ഏകദേശം ഗ്രന്ഥത്തിനെറയും രോഗത്തിനെറയും പരിസമാ 

ലി ഒന്നിച്ചായിരുന്നു എന്നു പറയുമ്പോ€ം, ഭക്തിയ്ക്കക് കാലം, ദേശം, ജാ 
തി, മതം, അധികാരം മുതലായ വൃത്ൃാസങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നു ഗ്രഹിക്കാ 

വുന്നതാണല്ലൊ യഥാത്ഥത്തില്, 

കാലക്കേടില്ലതെല്ലം പിലരതുപറയു- 

ന്നെങ്കിലോമരഡ്യമത്രെ; 



പ് 

കോലക്കുഞ്ഞാനയാമോ,യുഗവികൃതി൨ശാ- 
ലഗ്നിയില്ശൈത്യമുണ്ടോ? 

വൈലക്ഷണ്യ ങ്ങളല്ലിപകയുലകിലൊരേ- 

ടത്തുമിത്തത്വമോത്താല് 

മുലജ്യോതി൪വിശുദ്ധാദരവലൊടടദഗവല് 
സേവകത്തവ്ൃയതന്നെ''. 

എന്ന കവിവാക്യം വളരെ അത്ഥവത്തുതന്നെ, 
4“ഇയശ്വരാവതാരങ്ങം?” കേവലം ഭാഗവതഗ്രസ്ഥത്തിനെറ ഒ 

രു സംഗ്രഹമല്ല- വ്യാസന്, കുപിലന്, ബുഭ്ധന്, ശങ്കരാചവ്യ&, ശ്രീരാമ 

കൂഷ്ണുപരമഹംസര് മുതലായവരെക്കൂടി അവതാരങ്ങളായിപ്പരിഗണിച്ചു” 
ഇതില് ഉ ംപ്പെടുത്തീടടണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, ഭാഗവത കഥകഠംതന്നെ പലട 
ത്തും കാലസ്ഥിതി അനുസരിച്ചു് യുക്തിവാദംകൊണ്ടു സമത്ഥിച്ചും, അ. 
ത്ഥവാദകവിതയുടെ ആവരണം അല്ലമൊന്നുമാററി, അവയി ലടങ്ങിട്ടളള. 
അദ്വൈതസിദ്ധാന്തങ്ങളെ. നഗ്നമാക്കിക്കാണിച്ചും, കവി, ഒരു നവീ 
നത്വം, ഗ്രന്ഥത്തിനുണ്ടാക്കിത്തീത്തിട്ടുണ്ട് . ഒരു ഉദാഹരണം ഉദ്ധരിച്ചു 
കൊള്ളട്ടെ! മഹാവിഷ്ണു പാല്ക്കടലില് അനന്തതല്ലത്തിമ്മേല് പള്ളികൊ 
മൂന്നു എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തെ കുവി ഇങ്ങനെ വ്യയാഖ്യാനിയ്കകുന്നു. 

ടേ ം ലന്പഹം:യോഗനിമ്ര_ 
സാനന്ദംസദാചെയ്ത്തതായ് ചൊല്ലംമഹഷിമാര്. 
ശരിതാ൯! ഒരുദിപ്യന്കൈക്കൊള്ളുംമനസ്സിലം, 
സാരമാംമഹാക്ഷേത്രംതന്നിലും,വിജ്ഞാനിയും 
ഭക്തനുംഭഗവാദ നക്കാണുമെന്നിരിയ്ക്കിലും, 
ജ്ഞാനലാഭത്താലാരുംദേവനേദശിപ്പതു, 
നിമ്മലശ്രദ്രിയോടുംബ്രമാണ്ഡമെല്ലാംചുററി 
വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നപാല്പംടപല്ലയള്ളത്തിലായ്: 
അന്തഫീനത്തിന്മീതെയാകുന്നെനോതുന്നതില് 
ലിന്തിച്ചാല്ഗഫനാത്ഥമതൃയഗാധമായ്ക്കാണം 7 
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ഇനി ഇതിലെ കവിതാരീതിയെക്കറിച്ചുക്ൂടി രണ്ടുവാക്കു പറഞ്ഞു 
കൊള്ളട്ടെ! ആരുടെ കവിതയും സവത്രനിഭ്രോഷമല്ല. കാവ്യയമാശ്ലത്തില് 
ആദ്യം സഞ്ചരിയ്മ്തന്ന ഒരാളൂടേതു' പിന്നെപ്പുറയാനുമില്ല. ഈ കാവൃത്തി 
നൊ ആദ്യഭാഗം വായിയ്മ്തുമ്വോം കാവ്യദോഷങ്ങളില് പലതും ചിലട 

ത്തെല്ലാം കണ്ടു എന്നു വന്നേക്കാം; പക്ഷെ ആശയ ഗാരരവവും, വിസ്മരിക്ക 

ത്തക്കതെല്ല. വിഷയത്തിനെറ പുരോഗതി അനുസരിച്ച് കവിതയും സുഗ 

മമായ ഒരു മാഗ്ലുത്തെ അവലംബിക്കുകയും ഹൃദയംഗമങ്ങളായ വഞങ്ണ്ന 

കളം അത്ഥാലങ്കാരാദിചമല്ക്കാരങ്ങളും അതില് ധാരാളമായി വന്നചേ 

രുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു കാണാവുന്നതാകുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങം നോ 

൭, --- 

വദ്ത്്റന൦--പാലാഴി മഥനം. 

മന്ദരംചക്രംപോലന്നേററവുംവേഗംചുററി 

നന്നായിസ്റ്റമുദ്രവുംകലങ്ങിമറിഞ്ഞിതു; 

വെള്ള ത്തി൯തിരനാലുഭാഗത്തുമലച്ചിതു; 

വെള്ള ത്തുളളികഠംചിന്നിവാനത്തെമറച്ചിതു; 
വെള്ള വൃംതിളപ്പുപ്പാല്നുരകഠംതെറിച്ചിതുഃ; 

വെള്ള ത്തിനുള്ളില് വാഴ്ചംജിപികഠംമരിച്ചിതു; 
മന്ദരംപമ്പരംപോലമന്ദംചലിച്ചിതു; 
കന്ദരേക്ഷിരംകേറിപ്പതഞ്ഞുതെറിച്ചിതു; 
പാറകഠംപൊട്ടിപ്പിളന്നെങ്ങുമേതെറിച്ചിതു; 
നിറായിക്കോടികോടിജീലികഠംമരിച്ചിതുഃ 
വൃക്ഷശ്ങംപൊട്ടിഗേലാരമലറിപ്പതിച്ചിതു; 
പക്ഷികഠംപറന്നെങ്ങുംവിപിധംചിലച്ചിതു; 
നിജ്ജരന്മാരുമേററംസജ്ജരാമസുരരുാ 

വിജ്വരന്മാരായ് പാരംഗ൪ജ്ജിപ്പശ്രമിച്ചിതു; 
തരുക്കഠംചെടികളവല്ലികഠംലോഹഫങ്ങളും; 
പരുക്കാല് ചാവവാന്നപയസ്സില്ലയിച്ചിതു; 

അദ്രിയോടൊത്തു ലുറവക്ഷീരമങ്ങഷധത്തിന്൯ 
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സ്ദ്രസത്തോടടചേന്ന വെണ്ണയായുറച്ചിതു; 

കയറാംദോഗിശ്വരന്കായക്സേശങ്ങറം മുലം 
കടുതായ് ക്രട്രക്കുടെക്കാകോളംവമിച്ച് തു; 
തലയ്മ,ല്നില്ലുംദനുപൃത്രന്മാര്വിഷ ചുടാ- & 

ലലഷ്ടില്പററിനില്ലാനാവാതെമോഹിച്ചിതു:-ഇത്വാദ 

ദണ്ഡകാരണ്യഠ:- 

““ഘോരമാംദണ്ഡകക്കാടചര്കണ്ടിതു 
പാരംഭയങ്കരാമുന്നിലമ്മാവടന്൯:_ 
ദുഷ്ലൂജത്തുക്കളാരപൃഷ്ടംഭദയങ്കരം 

രുഷ്ണരക്ഷോപരിപേഷ്ടിതംദുഗ്ഗമം 
ഏകത്രത്ധില്ലിത്ധാകാരമുഖരിതം; 
അസ്തൃത്രനിശ്ശൂബ്ദപുണ്ണമുല്ക്കണ്ഠദം; 
സിംഫശാഭ്ൂലഭപ്പകസംസേവിതം; 
സാലാവൃകമയംകോളാഹിപൂരിതം";-ഇത്യു റദി 

പുശ്യമുകാ വല. ----- 

& ?) ി ി ര സവ്ൃത്തുസമ്യൃണ്ണവൃക്ഷലതാവൃതം, 
മാലേയമാരുതശീതളാമോദദം, 
നാനാകളക്രജിതാനന്ദദഖഗാ_ 
രാവേണപൃരിതം,നിര്വ്ൃതിദായകം, 
സുന്ദരവണ്ണസുഗന്ധിസുമങ്ങളാല് 
നന്ദന വനകല്ലം,സുഖസ്ഥലം. 

അങ്ങുസുഗന്ധസ് ഫടികോപമം ശീത_ 
വാരിസമ്പയരിതംമന്ദര്രവംരക്ത- 
കല്ഫാരപങ്കജനിലോല്ലലാദിയാം 
നവി രസ സൂ കസ്വരസമ്പുണ്ണമുത്തമം 
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ഹാസകാരണ്ഡവസാരംഗസാരസ 

ഷറഠംപ്യദമാലയാസേവിതംസുന്ദര - 

പൃഷ്ടങ്ങളാല്ചരിപൂരിതപമ്പയാം 

സ്രോതസ്സിനാല്പരിവേഷ്ടിതമാസ്ഥലം":- ഇത്യാദി 

ശുരുക്ഷേത്രം.--. 

“അന്തഹീനമാമീപ്യേോമമധയ ത്തില് 

പന്തിയൊത്തുനിരന്നിരുപങ്കായി, 

കാണുന്നുണ്ടിതാരണ്ടുരണോദ്ദമ- 

ക്കാളസൈനയ വലാഹകപങ് തിയെ. 

പാഞ്ഞു പോകുംരഥങ്ങളാംമിന്നലും 
ആഞ്ഞടിയ്യച്ഛംപടഫസ്തനിതവും 
വാജിവാരണവസ്്രാഭരണങ്ങ. 

കാജിപിരപദാദിതന്പങ്'തിയും 
ആമേളിപച്ചവിനിമ്മിതമായുള്ളേ 0. 

രാമഹഫാപാകശാസനചാപവും 
ക്രടിച്ചേരുമിതിന്നുടെമധൃത്തില്- 
ക്രൂുടിയേറെത്തെളിഞ്ഞുകാണ്മോരിതു 
മന്ദംമന്ദംതെളിഞ്ഞൊഴുകീടുന്ന 
കുന്ദഭാസ്സസഴുംവിണ്ഗംഗയായിടാം; 
ധന്യമാകമിതിനെറനട്ടക്കായി 
മ। ന്നിയേറെജ്വലിപ്പുതെന്തായ് വരാം? 

ആമ്പലാകുന്നനക്ഷത്രജാലത്തി- 

ലമന്മിളിയെത്തെളിഞ്ഞുകാണുന്നിതോ? 

ആമ്മായാത്ഥങ്ങറംചിന്തിച്ചചിന്തിച്ചു 
നാന്മുഖന്ധ്യാനമാളു.ംജലജമോ? 

സാരഥിയാമരുണനോടൊന്നിച്ചു 
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സൂരന്പുൂധ്യാദ്രിയിങ്കലുയരുന്നൊ? 
ആരുമായവരല്ലിതു,നമ്മുടെ 

ഭാരതര ണമമ്മംഭരിപ്പുവന് 

വാരിജാക്ഷ൯വസുന്ധരാഭാരത്തെ 

വാരണംലെയ്മരുളന്നഗോവിന്ദ൯ 

% % % % 

അണ്ടര്കോന്സമദക്ഷനാംപാത്ഥന്െറ 
സാരഥീിപദമേ,ററവനൊന്നിച്ച് 
സാരസാക്ഷ൯വിലസുന്നതാണിതും"?:-- ഇത്യാദി 

സന്മഭാനുസരണം ചേത്തിട്ടുള്ള ഹൃദയംഗമങ്ങളായ വളരെ വണ്ണനകം 
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടു്. ചില സരസങ്ങളായ അലങ്കാരങ്ങളേയും ഉദ്ധാര 
ച്ചുകൊള്ളട്ടെ, ഭാഗവതകത്താവു പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള, 

"ദാനവാരിയെകൈയില്ഗ്രഷഫിച്ചോരനന്തരം 
ദാനവാരിയുംവളന്നിടിനാനനുക്ഷണം?? 

എന്നതിനെ അനുകരിച്ചു, :4ദാനവാരി?"പദം ഈ ഗ്രന്ഥത്തില് പ്രയം 
ഗിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക: 

“ ഒരുത്തന്ദാനവാരിയെത്തടക്കിലം 
ഒരുത്തന്ദാന വാരിയെത്തടുത്തില്ല.? 

രാവണപരാക്രമംവള്്്ിക്കുന്നദിക്കില്__ 

“ദന്താവളേന്ദ്രനാമൈരാപതത്തിന്െറ 
ദന്തങ്ങഠംനാലും ലവിട്ടിപ്പുറി വവിവന് 
മസ്തകംതപ്പതകത്തിതു,തന്നുടെ 
ഫസ്ത്റഅറംകൊണ്ടിട്ടപഞ്ചാസ്യവലിക്രമന 

എന്നതിലെ **പഞ്ചാസ്പപദം”” അത്ൃൃന്തം സമഞ്ജ സംതട ന്ന അതു? 
ലെഹനുമാ൯, 
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ആ യാമമായ തൃ൨ഷോജനപോരുന്ന 

തോയഷാകരംക്ഷണാല്ചാടിക്കടനപന്൯ 
ആനന്ദവാദ്ധിയില്നിന്തിമങ്ങിത്തദാ 
ആനനം: പരവശനായ് വന്നിതത്ഭുതം!” 

ശ്രീകൃഷ്ണുനെറപുഞ്ചിരി:..._ 

“ഇത്തരാഞങ്ങടെയത്ഥനയ്യെല്യാമെ 

മുത്തുപേവിഴ്വുംവേണ്ടുവോളം 
ചന്ര്രികത്താമ്പാളംതനില്നിറച്ചിങ്ങു 

തന്നുകടപ്പാടുതിക്കഷാണോ? 

ശ്രിക്ൃഷ്ണാധരം:- 

“ഞങ്ങളില്ക്കാരുണ്ടുംവാച്ചുനിതുകന്ന 

മഞ് ജൂളപ്പുഞ്ചിരിഷ്ക്കാസ്റ്റദമാം 
ഇപ്പണ്ടാല്പ്പിയൂഷംനല്കിയശോദയ്യൂം 
പിച്ചയായ് മുതുപേപ്പുതനയ്യം" 

രസണിഷ്യഭടികളായ ഒന്നു രണ്ടു ഭഗങ്ങംക്രടിക്കാണിച്ച ട്ട് ഇം 

ഉഭ്ധാരണം അവസാനിപ്പിച്ചുകെള്ളാം, 

ര്യ ]) ഗോപികാഗീതം:--- 

ശോകംകെടുത്തുസുരതോത്സവരസ. 
മാകവേഞങ്ങളില്ചേപ്പുതായി, 

ചന്തംകലന്നസ്വരിയ്യച്ഛംമുരളിയെ 

പുംബനംചെയ്കുതുടിപ്പുതായി, 

ആ നന്ദംചേത്തിടുമന൨ സ്ത്ക്കളെ 
എ 

യാകവേവിസ്കരിപ്പിപ്പുതറയി, 



പി. 

പിയൂഷംകൊണ്ടുചമച്ചനി൯ലെഞ്ചൊട്। 
22) വിര്യനിഞങ്ങംക്കിന്നേകിയാലും 

2) ആനന്ദം:-- 

““കാമുകകാമിനിപ്പേമവടിവാന്ന 
കാമത്തിലാനന്ദംവാഴിന്നുണ്ടൊ? 
അങ്ങെങ്ങുമല്ലിതു- സോമനുംസുര്യനും 
മാഠഗലതാരകജാലങ്ങളും 

കൊണ്ടുവിതാനിച്ചനിലമേലാപ)ള്ള 
സുന്ദരപ്പമച്ചില്ക്രിഡിയയന്ന 
നന്ദക ത്രി! 
തന്നില് താന്തന്നെലയിച്ചിരി ച്ചു. 

9) പ്രേമം:--- 

" ഇത്രമാംസളമായിസാരഭ്യമേലുന്നതാ- 
യിത്രസനൂണ്ണസ്വഛമാര്ദ്ദപപ്രഭചിന്തും 
വസ്തവല്പതുമുണ്ടോ? പ്രേമമെന്നൊരുശബ്ബദം 
വിസ്കരിയ്യുയവാന്വിദ്വാനെന്തെ ല്ലാംസമ്പാദിപച്ഛ 
അമൃതംസമാജ്ജിച്ചു,സാരസംസമ്പാദിച്ച, 
പുന്തെന്നല്പൂഞ്ചന്ദ്രികാപൃഷ്ണസഞ്ചയങ്ങളം 
ഉദ്യാനംലതാകഞ്ജംകാകളീകളഗിതം 
വിദ്രമമണിത്തരംപുന്തേനുംച ന്തംചിത്തു- 

മെന്തെത്ുതിരഞ്ഞീലകവികംംപ്രേമത്തിനെറ 
കാന്തമംംസരകുമാര്യ ലോകരേഗ്രഹിപ്പിപ്പാന്! 
എന്നിട്ടംസാധിച്ചിതോ?ചില്ക്കാന്വാംമകന്ദനാം 
നന്ദനപു മാവിലെകല്ലകദ്രമത്തിനെ 
നന്ദിച്ചുദ്ദഡ്ഥമാ യില്ലററിപ്പുങ്കലയോടും 
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തളിത്തുസരരഭൃത്തെപ്പുരത്തിയ്ൃത്തംചെയും 
ഥഗോപികമാരായിടുംസന്താനത്തൈലല്ലികഠം 

സമ്പ്യതിതെളിയയ്ഛന്നുപ്രേമത്തി൯പ്രകാശത്തെ?? 

ഒരു കവിയുടെ കരകരശലം വസ്ത്രവിഷയങ്ങളെ. അതിക്രമിച്ചിരി 
ക്കണമെന്നാണ്' സാഹിതൃശാസ്രരസിഭ്ധാന്തം. ഇരശ്വരാവതാരവമ്ല്റനക 
ളില് ഇതു സാധിയ്ക്യുവാ൯ വള രെ പ്രയാസവുമുണ്ടു്. എങ്കിലും സ വൃത്രമി ക 

ചൂനില്ലന്ന ഭക്തിസ് പുരണം വായനക്കാരുടെ ഫ്ൃദയത്തെ ആകഷിക്കാ 

തെ ഇരിയ്ക്കുകയില്ല. മുരളീനാദം, സ്തൃവരാജം മുതലായവ ഇതിലേയ്ക്ക് ഉ 
ദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. സ്തുവരാജം അദ്വൈതസിഭ്ധാന്ത സന്മുണ്ണുമായതു 

കൊണ്ടു ചിലക്കു രസിയ്ക്ക്കാതെ വന്നേക്കാം. എന്നാല്, 

ഭക്തന്മാരേതുകാലത്തിലുമെവിടെയുമെ- 

ന്തിന്നുമുതുകൃഷ്ഠസത്വാല് 
ശക്തന്മാരാണ് ,സവ്വേശവരനവരുടെദാ- 

സൃത്തിനുംതൃഭ്ിതന്നെ; 
തൃക്തന്മാരായ് ഭവിക്കാം ലിലകമതികളാ,- ) 

ലസതു: പാല്ലായസത്തില് 

സക്തന്മാരല്പരുച്യാമയമതിക,ളതാ- 
പസ്തുവി൯ദൂഷ്ട മാണോ? 

എന്ന കവിവാക്യം ഞാന് അവരെ ഓമ്മപ്പെടുത്തിക്കെ ഒളുന്നു. 
) ഗന ര 

ഈശ്വരാവതാരങ്ങം അച്ചടിയ്ല്ന്നതിനു മു൯പു' അത്നെറ ക 

റെബ്ഭാഗം ഞാന് ഒന്ന് ഓടിച്ചുനോക്കിയെങ്കിലും അതു സമഗ്രമായ। 

പരിശോധിയ്ക്തുവാ൯ അലസതകൊണ്ട് എനിയ്കു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇ 

തു” ഒരു നല പണ്ഡിതപരിശോധനയ്മ്ല പാത്ര മാക്കുകയും ഗ്രന്ഥകത്താവു 
യു ൽ ഷു യ വ) 

തന്നെ പ് ൮ പുനോക്കാതെ മറവവല്ലവരെക്കൊണ്ടും അതുനവഹപ്പയയം 

കയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കില് ഇതില് അങ്ങുമിങ്ങും കാണുന്ന കുറവുകം കട 
[] ം റൂം റി 

ശ്൭ടാതെ കഴിഷ്ക്ക്രാമായി രുന്നു, അതു” അടുത്തപതിപ്പില് ശരിപ്പെടുമെ 

ന്ന് ത്തശി യ്ക്കും 

ഇത്ര മാഹാത്മ്യമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് അവതാരിക എഴുതുന്നത്, 
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ന്ന് എനിയ്ക്കു യോഗ്യത ഗ്രന്ഥകത്താവിനോടുള്ള സ്സ്റേഹം മാത്രമാണത്, 

നിശ്ചയമായും; അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രന്ഥത്തില് പലവിധത്തിലും വിജയംനേ 

ടീട്ടുണ്ടു്, ഞാന് അദ്ദേഹത്തെ ഹാദ്ദമായി അഭിനന്ദിയ്കുന്നു. കേരള സ്പാ 
ഹിതൃശാലേയത്തില് വിരളമായിക്കാണുന്ന, വായിയ്ക്കേണ്ടവയും വായി 

യ്ക്ന്നവയും ആയ പുസ്തകങ്ങളില് 44ഇയശ്വരാവതാരങ്ങം? ആദ്ദൃത്തെ 

ഇനത്തില് ഉംംപ്പെടുമെന്ന്' തീച്ചയായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടു് പ്രസ്തൃത 
ഗ്രന്ഥം സഹൃദയസമക്ഷം അവതരിപ്പിയ്ക്കയും, എന്െറ പ്രേഷസുഹ്ൃത്താ 
യ ശ്രീമാന് ആര്. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, അവര്കംക്ക് സകല വിജയങ്ങളും 
ആശംസിയ്ക്കുയും ചെയ്ത്തകൊള്ളുന്നു. 

ആലുവാ, ഡി. പത്മനാദനുണ്ണി എം. എ. 
൪35191, ഒപ്പ” പ്പ്” 
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മുഖവുര. 
പ പയ മാട 

പുരാണകഥകഠം കോംക്കുന്നതിനുള്ള ആശ എനിയ്മ്തു ബാല്യം 

തല് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതു” പ്രായത്തിനോടൊത്തു വഭ്ധിച്ചുവരിക 

യാല് ക്രമേണ ഇതിഹാസപുരാണാദികളം മറ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും കിട്ടുന്നി 

ടത്തോളം ശേഖരിക്കയും വായിക്കയും ചെയ്യപോന്നു. ആദിയില് ഉണ്ടാ 

യ ഈ ആശ ജന്മസിഭ്ധാവും പിന്നീടു് ഇതിനെ വഭ്ധിപ്പിച്ചതു പ്രിയമാ 

താവുമായി രുന്നു. അക്ഷരാഭ്ാസം ചെയ്തിരുന്നില്ല 'ലും, രാമായണും ഭാര 

തം ഭാഗവതം ഇവകളില് അസാമാന്മ) പ്രതിപത്തിയും, അവകളിലെ ക 

ഥകളം ഉപദേശവാക്ൃങ്ങളും ഫ്ൃദിസ്ഥമാക്കി സന്ദഭോചിതമായി സംഭ 

ഷണത്തില് ഉപയോഗിയ്ക്തുവാ൯ ആവശ്യമുള്ള ഓമ്മശക്തിയും, ഉണ്ടായ്ക്കി 

ന്ന മാതാവിന്െറ പ്രേരണതന്നെയാണ്ന് എനിയ്ക്കു മാഗ്ഗദശനം ചെയ്തത 

ന്നു ഇന്നും നല്ലപോലെ ഞാന് ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീടുണ്ടായ വിഭ്ാഭ്യാ 

സം എന്െറ ഈ വിശ്വാസത്തെയും താല്ലത്ത്തേയും നശിപ്പിക്കുന്നതുമാ 

യിരുന്നില്ല. അനന്തരം ഞാ൯ എപ്പെട്ടതായ എന്െറ ജിവിതവൃത്തിയേ 

എനിയ്ക്കു തൃശ്ളിയാകുംവണ്ണും നിവ്വഹിയ്്യുവാന് എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള 

തും, മേല്പ്രകാരമുള്ള അളുാസങ്ങളാണെന്നാണ് എന്െറ പൂള്സ്റ്മായ വി 

ശ്വാസവും: ഭാരതീയചരിത്രത്തിന്െറ നിക്ഷേപങ്ങളും, ഭാരതീയര് തങ്ങ 
ടെ അഭിലൃദ്ധിഷ്ക്കു” സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ ആദധശങ്ങളുടെ സങ്കേതങ്ങ 
൦, അവരുടെ മാതൃകാനായകന്മാരുടേയും നായികമാരുടേയും കേളീരംഗ 
ങ്ങളും, പുരാണേതിഹാസങ്ങം തന്നെയാണെന്നുള്ള കാരൃത്തില് അവ 
യേ നിഷ്ടഷിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുള്ളവക്ക് വിപ്രതിപത്തിയ്യു" സംഗതിയുണ്ടാക 
മെന്നുള്ള ശങ്കയും ഇല്ല, 

ഇപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസത്തില് ഉരന്നി ഉറച്ചിരുന്ന എട ന്ന, ദൈ 
വികമായും ഭതികമായും ഉള്ള ചില ദാരുണ വിപത്തുകം ആക്രമയ്ക്ക, 
യും ഞാന് അതില് അകപ്പെട്ടു വല്ലാതെ വിഷമിയ്ര്കേണ്ടിവരികയും ചെ 
ക്ക. അന്ന് വ്യാധിശമനത്തിന് ഡാക് ററരേയും ആധിശമനത്തിന് മ൨൨ 
ചില സിദ്ധാഷധങ്ങളേയും സ്റ്റേഹിരുന്മാര് നിദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും, തേജോ? 
ഹാരികളേയും വഞ്ചകന്മാഭരയും ആശ്രയിച്ചു” ആധി പരിഹാരം ചെയ്യാ 
നും മാവം എനിയ്ക്കു മനസ്സുവന്നില്ല. നേരേമറിച്ചു, 



[[, 

““ആചദികിംകരണിയം? 

സ്തരണിയം ചരണയുഗളമംബയാ$? 

എന്നുള്ള ആഫ്ലുവചനം ഉള്ളില് ഉദഭിഷ്ണ്കയാണുണ്ടായതു്, അതോടുകൂടി, 

പൂവ്ൃഗുരുക്കന്മാരെ അനുകരിച്ചു, ഈ പുസ്തകനിമ്മാണവും, ഈ വഴിയ്ക്കു 

ഇരശ വരഭജനവും ആരംഭിച്ചു, ഇതു” 1096 അ ആയിരുന്നു. അന്നുമുതല് 

സാകവ്യമുള്ളപ്പോഠം അല്പാല്പമായി എന്െറ ഈ ഭജനം നിവഹിച്ചുപോ 

ന്നു. കാലക്ഷേപചിന്തനം പലപ്പോഴും ഈശ്വരചിന്തനത്തെക്ക വിഞ്ഞു 

വരികയാല് ഈ ഉദ്യമത്തിനു സമയം അപൃവമായേ കിട്ടിയിരുന്നു ള്ള; 

അതുനിമിത്തം പുസ്തകം പൃത്തിയാക്കുന്നതിന്' 1101 വരെ വേണ്ടിവന്നു. 

ഇവിടെ എനിയ്യകൊന്നു പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളതു, കൃത്രിമവും കപടവും 

കൊണ്ടു മാത്രം കൈകാത്ൃം ചെയ്തുവന്ന പരോപ്ദ്രവികളടെ സേവയും 

ആശ്രയവും കൂടാതെ, ആത്തത്രാണപരായണനായ ്ര്കൃഷ്ണുഭഗവാ 

ന്െറ അനുഗ്രഹത്താല്, മുന്പറഞ്ഞ ദൂരിതങ്ങളില്നിന്നും ഞാന് പരിപൂ 

മുന്ലമുക്തനായി എന്നുള്ളതാണ് . ഇതാണ്” ഈ പുസ്തകനിമ്മാണത്തിനെറ 

ഹേതുവും ഫലവും എന്ന് ചുരുക്കിക്കൊള്ളുന്നു. 

ഭഗവല് കഥകളെ ഞാന് പദത്തില് എഴുതുകയും ഭഗവന്ന:മങ്ങ 

ളെ പലപ്പോഴും ഉചച്ഛരിയ്ക്കരയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതുമാത്രമാണു” എനിയ്ക് ഈ 

ഈശ്വരസ്തവങ്ങളുമായുള്ള സംബന്ധം ഇതിലെ കഥകളൊ, അതിനെ 

പ്രതിപാദിച്ച പദങ്ങളെ, അതിന്െറ അത്ഥകല്പനകട ലാ, അതെഴുതപ്പെ 

ട വൃത്തങ്ങളൊ, വല്ല ചമല്ല്യാരവും ഉ ണ്ടെം!ല് അതുകളൊ-ഒന്നുംതന്നെ- 

ഈ കൃതിയെസംബന്ധിച്ചു് - ഏനെറവക ഏന്നു പറയത്തക്കതായി ഉണ്ടെ 

ന്ന് എനിയ്ക്കു വിചാരമില്ലൂ നേരേമറിച്ച്, എനെറവകു അല്ലെന്നുള്ള, 

ബോധമുണ്ടുതാനും. അതെല്ലാം പല മഹാന്മാരുടേയും ഗന്ഥങ്ങം വായ। 

ച്ച് അതില്നിന്നും ഉള്ളില് ലയിച്ചിട്ടുള്ളതും പെരക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതും 

ആയ ചില പൊട്ടുംപൊടിയും ചേത്തുവച്ചിട്ടുള്ളതു മാത്രമാണു്. ഇതില് 

എത്രത്തോളം നിരപ്പും മുഴപ്പും ഉ ണ്ടൈന്നുള്ളതു വായനക്കാരായ ഭകത്മാ൪ 

നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. വല്ല നിരപ്പും ഉ ണ്ടൈങ്കില് അതെല്ലാം ആപു 

വഗുരുനാഥന്മാരുടെ മാഹാത്മൃവും മുഴപ്പുകളെല്പാം ഇരഠയുള്ളവനെറ അ 

ജ്ഞതയുടെ പ്രതിബിംബവുരമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊടള്േളുന്നു. 



111. 

ഈ പുസ്തകനിമ്മാണത്തില് എനിയ്ക്ക് മിക്കവാവം ഉപയോഥ 

പ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു” ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷ്ടയ൯കാരുടെ പ്രസിദ്ധികരണങ്ങളാകുന്നു. 

കേരളത്തിനെന്നല്ല, ലോകത്തിനു തന്നെയും -- വിശേഷിച്ച്, ഭാരതഖ 

ണ്ഡത്തിനു - ഭാവിയില് ഉണ്ടാകാ൯പോകുന്ന സവ്ലാഭ്ടഭയങ്ങംക്കും ഏ 

കാവലംബം, ശ്രീരാമകൃഷ്ണുമിഷ്യയനും, ആ ഭഗവാന്െറ കാരുണ്യവും ആ 
ദണന്നുള്ള ഇവന്െറ വിനീതമായ വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഈ സാഹസ 

ത്തെ ഇത്രത്തോളം സഫലമാക്കിത്തിത്തതു്. ഹിന്ദുമത പരിഷ്ട്യാരങ്ങം 
ക്കും, ഹിന്ദുസമുദായ പരിഷ്ട്രാരങ്ങംക്കും കാപ്പുകെട്ടി ഇറങ്ങീട്ടുള്ളവക്കു 
എത്രവേഗത്തില് ഈ ബോധമുണ്ടാകുമോ, അത്രയും വേഗത്തില് അവരു 
ടെ ഉദ്ദേശം സഫലമാകയും ഇന്നുകാണുന്ന ംരം അസ്വാസ്ഥ്ൃത്തിനു” നി 
വൃത്തി നേടുകയും ചെയ്യാമെന്ന് ഞാ൯ വിശ്വസയ്ക്കയും അതിന്ദെ ഇ 
വിടെ ദ്ുഡ്ധമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊളുളുന്നു. ംരം വിശ്വാസം 
സഫലമാകുന്ന സന്ദര്ഭത്തില് കേരളത്തിന് ആദിയുഗം ആരംഭിയ്ക്കുന്ന 
തുമാണ്. അതിനു ഭധഗവാനെറ അനുഗ്രഹത്തെ പ്രാത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

ഈ വുസ്തുകും എഴുതിത്തീത്തിട്ട്” ഇപ്പോഠം ഒ൯പതു വഷമായിരി 
യ്ക്ുന്നു. എന്നിട്ടും ഇതു പരസ്യംചെയാത'രുന്നതു്, 

“ആപരിതോഷാദ്വിദുഷാം 
നസാധുമന്വേപ്രയോഗവിജ്ഞാനം. 
ബലവദപിശിക്ഷിതാനാ. 
മാത്മന്തപ്രത്യയംചേതഃ?? 

എന്നുകുളൂ പരമാത്ഥ ചിന്തകൊണ്ടും, ഒരു നാട്ടുഭാഷാധ്യാപം.ന്െറ ധനത്തു 
ഷ്ടൃത കൊണ്ടും, ഇന്നത്തെ വിദ്്രാവിശാരദന്മാരുടെ മനംമറിച്ചില് ഓത്തു ഒള നിരാശകൊണ്ടും ആകുന്നു. ളേശം സഫഹിച്ചിട്ടും ഈയ കൃത്യം നിച്ചഹി ച്ചില്ലെങ്കില്, പുസ്തുക്രചനയ്ക്തുവേണ്ടിവന്ന ക്ലേശം ചിതലും പാററയും അ പഹരിച്ചുകള.യും എന്നുള്ള ഭയവും, അടുത്ത വൃശ്ചികമാസം ഞന് അടു ത്തൂണ്പററി ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതവൃത്തിയില് നിസ വിരമിയ്ക്കേണ്ടതാ ണെന്നുള്ള ബോധവും, ഇതു പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുവാനുള്ള ഉചിതസന്ദര്ദം ഇ 



107. 

ഇനി എനിയ്മ പറയാനുള്ളതു” ഇതിന്െറ അറ താരി ക യപ്പുററി 

യാണ്, അവതാരികാകത്താവും പ്രസാധകനും ആയ ഡി. പത്മനാഭ 

നണ്ണി അവര്കം എം. എ. എനെറഒരു പുരാണമിത്രമാകുന്നു. പുസ്തകം 

ഏതമണ്ടു പുത്തിയായകാലത്തുതന്നെ ഞാന് ഇതിന്െറ കൈഎഴുത്തുപ്രത। 
അദദ്ദഹത്തെക്കാണിയ്ക്കയും അദ്ദേഹം അതു വായിച്ചിട്ട്, അച്ചടിച്ചു പ്ര 

സിദ്ധം ചെയ്യണമെന്നു” അന്നുതന്നെ എന്നോടുപറയുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേ 

ഹം മാത്രമാണു” ഇതു വായിച്ചിട്ടുള്ള ത്തളം, എനിയ്ക്കു ത്തൃശ ജനിപ്പിച്ചി 

ട്ടളമ ആളം. അദ്ദേഹത്തിനൊ പാണ്ഡിത്വത്തിലും വിമശനുപാടവത്തി 

ലും എനിയ്കുള്ള വിശ്വാസവും, ഇതിന്െറ പ്രസിദ്ധീകരണത്തില് ഏന്നെ 

മൈധവ്യപ്പെടുത്തി എന്ന പരമാത്ഥവും ഇവിടെപ്പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു. അ 

ക്കാലത്തുതന്നെ ഇതിന് ഒരു അവതാരിക എഴുത'ത്തരണമെന്ന ഞാ൯ 

അപക്ഷിക്കയും അതിനെ അദ്ദേഹം സദയം സമ്മതിയ്ക്കയും ചെയ്തിരുന്നു. 

ഇപ്പയോം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഗുരുതരങ്ങളായ കാളേ ജുജോലികഠംക്കിടയി 

ല് വുസ്തുകം ആദ്യന്തം വായിച്ചു വേണ്ടതായ ഉപദേശം തന്നതിനും ത 

൭ന്െറ സ്വന്തം അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി ഈ അവതാരിക എഴുതിത്ത 

ന്നതിനും ഞാന് അദ്ദേഹത്തോടു അത്ൃന്തം കൃതജ്ഞനായിര യ്ക്ുന്നു. 

അദദ്ൃഹത്തിനെറ ഉപദേശങ്ങളെ യഥാകാലം നിറവേറരന്നതാണ്ട് . 

അച്ചുക്ൂടങ്ങളമായി എന്ദിയ്ല്ലണ്ടായിരുന്ന പരിചയക്കുറവ) അ 

ച്ചടി സംബന്ധമായ പല ന്തൃനതകരംക്കും വിഷമതകഠക്കും ഇടയാക്കുക 

യും, ഇതിന് ഒരു ശുഭദ്ധിപത്രം ചേക്കേണ്ടതായി വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ശു 

ദ്ധിപത്രം നോക്കിത്തിരുത്തുകം ശരിപ്പെടുത്തിയശേഷം പുസ്തകം വായി 

ചൂതുടങ്ങേണ്ടതാണെന്നു വായനക്കാരോടു ഒരു അപേക്ഷ ച്ചെയ്ത്തുകൊളുളു 

൯. രം വുസ്തുകുത്തെ ഭക്തന്മാരിലും ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാന്െറ തൃപ്പംദപത്മ 

ങ്ങളിലും സമച്ലിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

എറണാകുളം, 

ഗ്രന്ഥകത്താവ്. 
011430: ി 
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പ്രഹ്ലാദസ്ത്തി 
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ടി. ൬. പരശുരാമാവതാരം 
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ഇശ്വചരാവതാരങ്ങറാ 
(ഭാഷ്വാഗാനം) 

അപ ടിയി 

ഹരിഃത്രീ ഗണപതയെ നമഃ 

അവിഷ്ഠുമസ്ത: 

(കേക) 

ഒാഠ- ശ്രികൃഷ്ണല, ജഗല്ഗ്ഗുരോ, പുരുഷ, സവ്വേശ്വര 

ത്രീകര, സവ്യാദിഷ്കദായക, നമസ്ത്യാരം. 

അംബികാസുനോ, ഗണനായക,മമത്രമാ- 

ലംബനം താവകിനം കാരുണ്യം കരുതുന്നേന്. 

സ്ര്രഷ്യാവിന്നങ്കത്തിലും സജ്ജനമഖത്തിലും 

എഷ്ടയായ് സ്ഥിതിചെയ്തും സ്ൃഷ്ടയായ് ചാഞ്ചാടിയും, 

സ്ൃഷ്ിപ്പാ൯പ്പേരിപ്പിച്ചും സദ്വ്ൃത്തംബോധിപ്പിച്ചു- 

മിഷ്ടയായ് വാഴംവാണീ ത്വരുപ്പാദം പണിയുന്നേ൯ 

മാനുഷജന്മമാന്നാല്, മാനവരെല്ലാവരും, 

മാനശാലികളായും പൌരരുഷയുക്തരായും 

കമ്മശ്രുരമ്മാരായും നിമ്മലഭക്തരായും 
ധമ്മൈകരതരായും വാഴേണ്ടുമവസ്ഥക.,- 

ളിമ്മഹിതലത്തി കല് വന്നവതാരംചെയ്യു 

ശ്രീരാമന് തിരുവടികാണിച്ച ചരിതത്തെ, 
ഭാവഗംഭീരം ദ്യം രമണിയാത്ഥ ൪ 

മവ്യയം ദിവൃവാക്ൃമാലയാല് കാല്യയമാക്കി 
ലോകോല്ബോധനംചെയ്യി.്ടാദ്ദനാംകവിയെന്നു, 
ലോകേശ൯പിതാമഹന്൯ തന്നാലുംസ്തുതനായി 



പീഠിക 
നി 
രള 

ശക്തനായ മുക്തനായിത്യക്തകാമനുമായ 

ഭക്തനാം വാല്വികിയാം ഗുരുവേ വന്ദിക്കുന്നേന്. 

ദേഖതാപസവിപ്രശ്രേഷ്ടന്മാരപിന്നെ പുവ- 

ദേവന്മാരിവക്ടള്ള മാഹാത്മൃചരിതരവും, 

പുവികന്മാരില്പരിപുണ്ണമായ് ത്തുളമ്പിടും- 

സവവവസല്ഗ്ണങ്ങളം, സവ്യമാംനിതികളും, 

കര്മ്മവുംഭക്തിജ്ഞാനയോഗമിമ്മട്ടപല- 

ധര്മ്മ ത്തിലൊത്തിണങ്ങും മരമ്മങ്ങളെല്ലാറേറയും, 

ആശ്രമം വണ്ണുഭേദംധര്മ്മവുമധര്മ്മവു- 

മത്രമംവയസ്യനെപ്പ്യോലവപെലൊല്ലിത്തന്ന് 

ഭാരതഖണ്ഡത്തിങ്കയ ചിരംജിവിയായ് വാഴ്ചം 

4 ഭാരതകത്താവിനെറ്? പാദപ.ജങംജംവന്ദേ! 

പുത്തനായ് വികസിച്പചുതുമണംചുരത്തുന്ന 

പൊൽ ത്താരുറപാലെയേററം സ്ത്റിശ്ധകോമളമായി, 

മാധു ദ്ൃവണ്ണം ചന്രം സരസംപ്രസാദി ധം 

മധു പോല്മദിപ്പിച്ചും രസങ്ങറംതൂകിക്കൊണ്ടും, 

ലളിതാലങ്കാരംചേന്നത്തമകലങ്ങളി- 

ലു ൭ വാംമംപോലെലോകമാനസാവെന്നും, 

നിത വുംസച്ചിദാനന്ദാത്മനിമനംവച്ചു- 

പത്തിക്കുംയോഗിയഷ്ക്കാത്മജ്ഞാനത്താലുളവാകും, 

അ തൃന്തവിശുഭ്ധാമായ് വാക്കാലുമപ്രാപ്യമാ- 

യുത്തമമായനിത്യാനന്ദംപോലുള്ള. തായും, 

ആരാലുംവാ് പ്പടാ൯ പയ്യാത്തതാണെങ്കിലു- 

മാരാലുവോ പ്പെടുംകാവൃതല്പജങ്ങളാരു, 



പീഠിക 

കാളിയുംതാലോലിയ്യുചഛംകാളിദാസനിത് ഭക്തി 

മേളനംചെയ്താ൯ ചിത്തേ, കൊള്ളി ച്ചുഭജിക്കുന്നേന്. 

കൈരളിയാകാമമമാതൃഭാഷതന്താതന്ന, 

കേരളത്തികല്സവ്വസാരജ്ഞക്കെഴുത്തെ ക്ല)ന്, 

ഭക്താഡ്യയനേവംസ്തൃതന്൯, നിത്യനാംയോഗിശ്വര൯, 

സക്തനായ് ഭജി പ്പിടുന്നെന്നുടെചിത്തരംഗേ 
സാനന്ദംപ്രശോഭി,ച്ചിബ്ദഗവല് സ്കൃവംലെയന്ക്റാന് 
തുനിയുന്നെനിക്കുള്ള കുററങ്ങറം കുറയുവാന് 
കനിയുന്നെങ്കില്ദ്ന്യനായിഞാ;നതിന്നായി 

വിനയത്തോടുംപാദപങ്കജംപണിയുന്നേന്. 

ബൃദ്ധിയോവിദ്ദതാനോ സജ്ജനസ്ംസറ്റുമോ 
ശുദ്ധിയോതപംതത്വജ്ഞാനമോ കാണാത്തഞാ൯ 
ബദ്ധകാതുകംഗ്രന്ഥംചമപ്പാ൯തുനിഞ്ഞതു 
ഭക്തന്മാരെല്പാവരും ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളേ ണമേ! 
ആഗ്രഹമൊന്നും സാധ്ൃപ്രായമല്പാതെ,തൂലോം- 
വൃഗനാ,യാശാപാശബദ്ധനായുഴന്നാലും, 
ദക്തവത്സല൯തന്െറലരിതസ്തുതികളാല് 
ഭക്തിയുണ്ടായാല് പോരും, മുക്തിസിദ്ധിപ്പാന് തനം | 
വേണുനാദമാം സുധാസാരവും,കടാക്ഷമാം 
ചേണുററമരന്ദവും, പുഞ്ചിരിപ്പ നിലാവും, 
നിത്യ വുംപ്രേമോന്മാദാലന്തംവിട്ടാസ്വദിച്ച 
മുശ്ധാംഗിമാരായീടും വല്പവികദംബത്തിന്൯_ 
ചിത്തത്തില്നിത്യംവത്തിച്ചാത്തിതീത്തരുളിയ 
ഭക്തവത്സലപ്പഭോ, പാഹിഗോപാലകൃ്ണ് 11. 
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മത്ധ്യാവതാരം. 

അധ്യായം ച്. 

(കാകളി) 

൧.- ഇപ്പാരുനമ്മളപഗ്രഥിയ്യു്ഛം വിധ 

ശില്ലമായ് ശബ്ദവുംസ്ററശരസങ്ങളും 

രൂപഗന്ധങ്ങളും സന്ധിച്ചുനില്ല്യൊരു 

രൂപമെന്നേവക്കമുള്കലറിഞ്ഞിടാം. 

ഇഗ്ഗുണമഞ്ചുമിലോകത്തിനാസ്റ്റദ- 

വഗ്ഗങ്ങളാംപഞ്ചഭൂതത്തിനുള്ള താം. 
ഭൂതങ്ങളഞുള്ള തുക.,ളാകാശവും 
മാതരിശ്വാവഗ്നിനിരവുംക്ഷോണിയും. 

ഇരയഞ്മുഭൂതവും സ്വ സ്വഗുണംവഴി 

സംയോജനാചെയ് വു പഞ്ചേന്ദ്രിയത്തൊടായ്. 

ആകാശമോ,ശബ്ദമാന്നുത്രോത്രത്തൊട- 

മാശുഗ൯, സ്റൃശനംകൊണ്ടുചര്മ്മത്തൊടും 
നിരം, രസാല്രസനേന്ദ്രിയംതന്നൊടം 
തേജസ്സിനാല് വിതിഹോത്രനും,കണ്ണൊടും 
ഭൂമിഗന്ധംവഴിനാസികതന്ൊടട- 

മാമേളനംചെയ്തുവത്തിച്ചുകൊംവതാം. 

൨,--- നേത്രമോ ശ്രോത്രമോമാത്രമാണിന്രിയ_ 
മിത്രമാത്രം നാംധരിച്ചുപോയിടൊലാ. 
നേത്രമിത്യാദിയാമഞ്ചു,മതാതുകഠം 
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തത്രതത്രൈവവസിയ്യുച്ഛമിടങ്ങള് താന്. 
ക്ഷത്രിയ൯താ൯തനെറ സിംഹാസനത്തിലും 
ജാതിഷിതന്െറ കണ്ണാടിക്കുഴലിലും, 
ആശ്രയിച്ചല്ലാതിരിക്കുന്നതുപോലെ, 
ഇന്ദ്രിയം, കണ്ണുതൊട്ടുകേളോരിരിപ്പിടം- 
തന്നില്നിന്നേററം സ്വതന്ത്രനായിടുന്നു. 
ബാഘ്റമായിട്ടുള്ള ചക്ഷ്യരാദീന്്രിയ.._ 
മുഹൃമാം__യന്ത്രവല് ---സ്വാശ്രയഹീിനമായ് . 
കണ്ണിനെ,ക്കാണുവാ൯ശക്തമാക്കുന്നതാം 
കട്ട്റതാന്, വാസ്തവക്കണ്ണായിരിപ്പതും. 
അങ്ങിനെയുള്ളോരുകണ്ണക്രടാതെവ- 
നിങ്ങേതുവസ്ത്രവും കാണുവാന്ശക്തനറം? 
ഏതൊരുലസ്തവാ നിന്ദ്രയംമുലമാ- 
യേതുംഗ്രഹിയ്യുന്ന? തോത്താ,ലതാംമനം. 
വാസ്തൃവമായുള്ള ജ്ഞാനേന്ദ്രിയംമന- 
__മോത്്തനോക്കില്__മനഃസാഹായു മില്ലാതെ, 
യാതൊന്നുമാക്ടംഗ്രഹിപ്പാ൯കഴിവില്ല- 
തേതവക്കംലെറവചിന്തിച്ചറിഞ്ഞിടാം. 

ലി ഇയപിധമുളള മനസ്സിന്നുതന്നെയും 

കേവലംസ്വാതന്ത്ര പൃമില്ലാതിരിപ്പത്രാം. 
ആരോമനസ്സുകൊണ്ടോക്കുന്നുകായ്യങ്ങറം 

നേരോടവനുള്ളൊരായുധംമാനസം. 

എത്രയുംവാസ്ൂവപ്രസ്താവമാ,ണിവ 

സുപൃനേനോക്കിപ്പഠിച്ചിതറിഞ്ഞിടാം. 

നല്ലറക്കത്തില് നാം ശബ്ദമോരൂപമോ 

തെല്ലെങ്കിലുംഗ്രഫിച്ചീടമാറില്ലതാന്. 

വല്ലാത്തതാംക്ഷുത്തുബാധിച്ചിരിയ്ക്കിലും 
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മതല്ലംഗ്രഹിച്ചിടാനിദ്രാവശ൯യ്രുവം. 
എന്നപോലെലെമറവതോന്നലൊന്നും(ഗഹി- 

യ്മൂന്നതുമില്ലൊരുസുഫ്ഠനൊരിയ്മ്ലും; 

കണ്ടറിഞ്ഞിടണമിത്തരമോത്തുനാ,- 

നരം 

മിന്ദ്രിയം, മാനസം, രണ്ടുമില്ലാത്തതായ്. 
എന്നാലു,മായവ൯തന്െറശരിരത്തില്- 
നിന്നുപോയിട്ടില്ല__സംശയമി,ല്പവന്. 
എന്തുകൊണ്ടെന്നാ,ലവന്വിട്ടുപോകിലാ- 
ചൃന്തമേന്തുംജഡം ചത്തതാംനി ഇറയം. 

ഇന്ദ്രിയംവിട്ടും, മനംവിട്ട റ 
നസ് സിപ്പി 
മൂക്കിലോ, കണ്ണിലേല്യ ്രഷിലോ, തോലിലോ, 
സാരി ാിനള്ടിരലവി 
അങ്ങെങ്ങുമായവനില്ലറങ്ങും വിധ; 
മങ്ങാതവപ്രവത്തിച്ച കാണ്മീില നാം. 
വാസമോ,പിന്നെ,യെങ്ങായവ?ന്നോക്കിലോ 
_നിസ്റ്റാരയടഗ്ൂഭാഉല്്പതജത്തിലാം; 
പി ഹൃദയദേശത്തുനാം 
സ്ദ്രസംസ്പശിക്കകാണാം തുടിപ്പുതായ്; 
അപ്പമേയ൯ൃത൯ന്ഹ്ൃദയേവസിച്ചിടട- 
മിപ്രമേയംമനംവച്ചറിഞ്ഞിടണം. 

വ്വാസ്പൃവമായമനുഷ്യയനെക്കാണുവാ.- 
നീസ്വൂലദേഹമോ പഞ്ചേന്രിയങ്ങളൊ 
കെല്ലോടുനോക്കുകില്ക്കാണാ: മനസ്സ്റിന്നു- 
മപ്പുരത്താ, ണവന്രൂപഫീന൯ തുലോം. 
സ്വുലം,കൃശംയബലമിത്യാദിലക്ഷണാല് 
സ്ഥുലമനുഷ്യരിലുണ്ടാം പരിമിതി, 
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ഏതൊരുത്തന്നുംശരിരമുണ്ടെജം ലും, 
സ്ഥുലശരിരത്തിനപ്പറത്താണവന്. 
കായംയമനൃസ്സിന്ദ്രിയാദിയെല്ലാമവ- 
നായാലയ,മായവനട്ലുവന്, നിണ്ണയം. 
നമ്മറാംക്കറിയാമനലധി,യെങ്കിലും, 
നമ്മഠംക്കറിഞ്ഞുക്രടാത്തതപാരമാം. 
മാനസാവച്ചാല്മനസ്സിലാക്കാംകാള്;- 
മൊന്നും മനസ്സുവയ്ക്രാതെയറിഞ്ഞിടാ. 
ഈവിധമുള്ള മനസ്സി,നെല്ലാററിലം 
പോവാ൯കഴിയാുഗ്രഫിപ്പുതോതേണമോ? 
ഭൂവില് ചരിച്ചിടാമെങ്ങുമെന്നാകിലും, 
ദ്യോവിലെത്താരസ്ഥിതിയാക്കറിഞ്ഞിടാം? 
എന്നതുകൊണ്ടു,പരിമിതജതാ൯മന.- 
സ്റ്നെന്നതുനമ്മഠംക്കുറപ്പാംപ്രമാണമാം. 

. നേ, രീര പ ൫ എന്നിങ്ങനേ, നാം ശരിരംമനസ്സിവ 

തന്നില്നിന്നേററം വിദൂരഗനാകയാല് 
വന്നുചേരുന്നതു, രൂപംപരിമാണ- 
മെന്നൊന്നുമിനമുക്കില്ലെന്നതല്പയോ? 

വാസ്തുവമായനാം:- ഈശ്വര,നാത്മാവു, 
സത്ൃയസ്വരൂപ,നിലോകമാതാ,പിതാ, 
സത്തു,മതുപോല്പ്രകൃതിയും, മറവുള്ള 

പസ്തരക്കളൊക്കെയുമാകുന്നുനിട്ല്റ്റയം. 

സ്വാപനില്നിന്നുമനസ്സകലുംവിധം 

നി പരമാത്മ൯,മറഞ്ഞുനിന്നീടുകി- 
ലിപ്പാരുസര്വ്വവുംശുന്ൃശൂമ്പംതന്നെ; 
ലില്പ്പ്യരുഷപ്രദോ, വാസ്തരവാത്മാഭവാഷ്ട്യൂണ് 

തമ്മാംതന്നുണ്മയാം ജിവ6നവംഭവ3 
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പ് 

യം യയ 

(യാം 

നാകംചിദാത്മാവുതാനേയിലു്റീനമു- 

ക്കാവതല്ലേതുമവന്െറസമിപത്തു 

പോവതിനെന്നുമെന്നെന്നുമാക്കാകിലും. 

പാത്താല്പ്പറഞ്ഞിപ്പുരമാത്ഥമെങ്ങുമി- 

പ്യാത്തലേബോധ്യപ്പെടുത്താനരിപ്പമാം. 

ചിന്തിച്ചുകാണുകിലെന്തിന്നുമിത്രയു 

മന്തമില്ലാപ്പുണിയെന്തുവാത്തഴിയില് ?. 

എന്നതുകൊണ്ടിപ്പരമാത്ഥദശന- 

മേകനുണ്ടാഷിലാംലക്ഷംജനങ്ങളില്. 

ബാഫ്ലലേതരാദ്ൃഷ്ടിലയ്യാ൯ന്പണിപണ! 

ബാഘ്യമല്ലൊനമുക്കിന്ദ്രിയമാകവെ: 

കേഠംക്കണം, കാണണമെന്നബാഘ്യജ്ഞ:൨- 

മേല്ക്കുവാനായ് മനം ശിഡ്വംഗമിയ്ക്& ഠം 
കാരണമേവമേററള്ളിലുഒളിശ്വര- 

കാര്ൃംഗ്രഹിപ്പാ൯കഷണി പ്ുമാനുഷ൯, 

വ്വ ന്നിദ്യയില്പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങംമനസ്സ്ൊത്തു 

വിദ്രതംതാനേലയിച്ചു താന്പോയിടും. 
ധ്യാനത്തിലുമിതുസാധിയ്യമെങ്കിലും 
മാനസമപ്പ്യോളടങ്ങിയിരുന്നിടാ. 

അല്പനേരംപോലുമിമനംശാന്തമായ്” ചു 
നില്ലാനിടയില്ല;നിത്തുവാനുംപണി. 
എല്ലാവരുംമനംതണ്െറയടിമയാ- 

ണല്ലോ,മനം,മത്തമക്കടന്നൊപ്പുമാം. 

എന്നാകിലും, നാം നമുക്കിഷ്ടകാമങ്ങറം- 
തന്നിടുമീശ്വരപ്രാഫ്ഠിമോഹിയ്യ, ണം. 
തള്ള ലേറീടും ഗൃപന്നുമസാധ്യമാ- 
യുള്ള വനഠംകാനുമിശന്നെളുപ്പുമാം. 



6൭), 

അവധ്ധ്യായം ലം 

മത്സ്യ 

രോഗവുംമൃത്യുവുംവാരണംചെയ്യുലാന് 
രാഗവാ൯രാജനാലാവതില്ലെങ്കിലും, 
സാഖ്ൃസ്സമേതമിങ്ങാചന്ദ്രതാരകം 
വിഖ്യാതനായിലത്തിപ്പംന്കൊതിപ്പുനാം. 
സ്പഠഗതാനമ്മുടെയേവമാംവാഞ്ഞരകഠം_ 

മംഗലാത്മാലവൊരാ---ളിശ്വരന൯__നഠംകിടും. 
എദ്ദേശമദ്ദേഹമദ്യൈഖവാഴന്നി- 
തദ്ദേശമത്രേനമുക്കുപ്രാപ്യസ്ഥലം. 
പോയിടുവാനങ്ങു,മാനസ,മിന്്രിയം, 
കായവും പിന്നില് വിട്ടുളളില്ഗ്ലമിയ്മണം. 
കാണ മവിടത്തിലാദ്യന്തഹീനനായ് 
വാണിടുമിശനെ; സ്റ്റേഫസന്മൂത്തിയായ്. 
വലോകന'ഥ൯ കരുണാകരനായവ- 

നാകിലും, നമ്മ റംക്കുദുഷ്പ്രാപ്യനായവ൯. 
അന്ധനെന്തെങ്കിലുംസാധ്യമോകാണുവാ- 
നന്ധകാരംകൊണ്ടു? നാമതുപോലെയാം. 

കാരുണ്യവാരിധിയാകുമദ്ദേഹമോ 
ട് ലരുന്നുനമ്മോ,ടിതോത്തടുത്തെപ്പ്യൊഴും. 

ഹൃദ്യനാമദ്ദേഹ,മ ച്ലുനുമമ്മയും 

സദ്ദേശിക൯പേദമിചകരൂപമായ് 
യുക്തിയുക്തംപലവേഷംധരിപ്പുസ- 

ന്മുക്തിദക്തശ്ദനിവ്വിഘ്ംകൊടുക്കുവാ, 
നോരോരവതാരപൃരുഷാകാരമാ- 
യോരോസമയംയമുക്കപ്പത്യക്ഷമാം. 

ദുഷ്ടരേറി,ക്ഷയംചററിവിശിഷ്ടക്ക, 

കഷ്ടത്തിലാപ്പെട്ട ലോകവുംധമ്മവും, 

വൃഷ്ഠിയുമിഷ്ഠിയുംനാസ്തിയാകുംവിധയ 
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വത്താരം 

(൮), 

നി 

വിഷ്ലപേശനൊരുദേഹംവഹിപ്പുതാം. 

ഇഷ്ടരൂപംപുണ്ടപ്രത്യക്ഷദേവനെ 

ശഷ് ടരവതാരമെന്നുചൊല്ലന്നതാം. 
മത്സൃയരൂപത്തിലാ,യാഭ്മാല്യന്പ്പജാ- 

വാത്സല്യമാന്നവതാരംനടത്തിനാന്. 

ദേശകാലസ്ഥിതികൊണ്ടുനോക്കുംപോഴു 

തിശനാരൂപവശനായ്വരേണ്ടതാം. 

ഗംഭിരമാകംപ്രളയമക്കാലത്തു- 
സംഭവിച്ചാ൯മത്സൃയമായതിന്നൊത്തതാം. 

നിരത്തിനുചേന്നരൂപത്തിലായ് വന്ന 
ഭാരാത്തിയിലിശ്വംഭരയ്യുതൃതീത്തിടിനാ 

അന്നുഭൂവ്ൂസികളായവരേവരും 
നിന്നുവഴിപിഴച്ചുന്നതഗര്വ്വൊടും. 

സാമദാനങ്ങളും ദേദവുംകൊണ്ടവ൪- 

തമ്മെയന്നാക്കുംപണിയടക്കിടുചാ൯; 

എന്നതുകാരണം,സച്ചിന്മയന്ദണ്ഡ- 
മെന്നുമള നാലാംനയപ്രയോഗത്തിനാ. 
ലന്നമമ വരുടെ ജീപനമായവര്_ 

തന്നില്നിന്നിട്ടങ്ങകററിയെടുക്കുവാ൯ 

വ൯പിച്ചതാമപ്രളയംജഗത്തിന്നു_ 

സമ്പ്യാഫ്മാക്കിനാന്൯സമ്മഷണന്ഹരി. - 

൭ പ്വാല്ലെഴം സാമമോ ദാനമോ ഭേദമോ 

തെല്ലുമന്നാക്മേനന്മചേക്ക്തെപോയ്': 
ഉഷ്ണുവിൃ തൃംമരുന്നാസ്വദിപ്പിലുതാ- 
നുഷ്ണുംകെടുക്കുംസമത്ഥ൯ ഭിഷഗ്വരന്: 
ശിക്ഷയാംഭേഷജംകൊണ്ടുമാലോകരെ 
രക്ഷചെയ്ത്കാന്ദലോകവൈദ്നുമോത്തിതു. 

10 



അധ്യായം ൧ 

വ മത്സ്യാ 

ഉണ്ടുവ്ൃത്ൃസ്ലമിങ്ങതുകായ്യത്തിനും 

കണ്ടുവിചേകികഠംക്കായതറിഞ്ഞിടാം. 

കൂ ണ്ടായിരുന്നന്നുപോലും മനോശുണം- 
കൊണ്ടും, ഹരിഭക്തികൊണ്ടും, വിശുദ്ധനായ് 
നല്പജനങ്ങളാരു വാ ത പ്പെടുംമഹാ൯ 

കല്യാണശിലന്മനുവിനന്െറ സന്തത. 

അക്കടുംബക്കാരശേഷരുമൊന്നുപോൽത 

ഭക്തരായ് സലൃപ്രാരയുക്തരായ് മേവിനാ൪. 
നിക്കേണ്ടതായുള്ള ദോഷമവക്കൊന്നു- 

മക്കാലമില്ലെന്നറിഞ്ഞുസവ്യാത്മകന്, 
രക്ഷിയ്മഛചേണമിരക്ഷ്യരെയെന്നോത്ുത 
രക്ഷണിയ൯തെളുഞ്ഞങ്ങു പ്രത്ക്ഷജമയ്. 

൯.-- മ്ന്നന്പ്രിയവൃതനേകദാ,സന്ധ്യയെ 

ധ്യാനിയ്ക്കപേ, ത൯കമണ്ഡലുലാരിയില്-- 

ക്കണ്ടാനൊരുചെറമത്സൃത്തിനെ, ക്ഷണം- 

കൊണ്ടാക്കമണ്ഡലുചോളം വളന്നതും. 

കൊണ്ടുപോയ് തന്െറ കുളത്തിലിട്ടാ,നവന്൯ 

കണ്ടുകളുംനിറഞ്ഞിട്ട പിറേറദ്ദിനം. 

വിണ്ടുംക്ഷണംപ്രതിവാച്ചുവര്യന്നതു- 

കണ്ടുളകാണ്ടാടിമാനില്ഛു;മത്സു ത്തിനെ 

പിണ്ടുംസുതന്മാരൊടൊത്തുചേന്നാപ്രഭ 

കൊണ്ടുചെന്നാക്കിമഹാനദിയൊന്നിങ്കല്. 

സല്ഭക്തനാംയയപഞത്തുതക്കാഴ്ചയാരു 

ചില്പ്പുരാശക്തിപ്രതിഭാസമെന്നോത്താന്. 

ശ്രററന്ത്ധഷത്തിനിയാററിലെവെള്ള. വും 

മുറവ൮ംചെവൃതായി;തബ്ലിയില്ച്ചേക്കവാ- 

നുററബസ്ുക്കളമൊത്തായ്യപ൯ത്രമി- 
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ക 
തത്തു 

ച്യാററില്നിന്നെത്തിച്പവാരാശിതന്നിലും. 
അപ്പൊഴുതപ്പുരന്പൊല്പ്പുമകഠംപ്രിയ- 

നപ്രമേയ൯ പ്രിയംചൊന്നാന്പ്രഹൃഷ്ഠനായ് . 

വിബ്ഭ്രമശക്തിപുണ്ടദ്രങ്ങളി പ്പ്യാറ്റ് - 

തിപ്പാരുവൃഷ്ടിയാല് നഷ് ടമാക്കീടുമേഃ; 
നിജയ്കരം,നിനക്കുള്ള തെല്പാംസമാഹരി- 

ച്യായാമമായൊരുകപ്പുല്തീ൪പ്പിച്ചട.- 

നായതില്, ജീവിയിലുഠംപ്പെട്ടസവവും 
മായംവെടിഞ്ഞുപെണ്ണാണെന്നിവററയെ- 

ജേജടിചേത്തേററി,നീകേറ്?കെന്നുള്ളെ രു 
കേടററവാണികഠംകേട്ട നരേശ്വരന്, 
വിത്തുമിണയൊത്ത സ്ഡ്വ൮സത്വത്തെയു. 
മൊത്തപ്പോല്കേററിനാ൯കപ്പുല്തീര്പ്പിച്ചതില്. 
പുതൃമിത്ൃരങ്ങളോടൊത്തുതാനുംതദാ 
സത്വരംകോേഠിനാനദ്ധര്മ്മവിരനും. 
ഭ്രേഷ്ടനാം മന്നപ൯കേറ്വാദശാന്തരെ 

പെട്ടെന്നിടിവെട്ടിവഷിച്ചുവാരിദം. 
വൃഷ്ടിയുംമിന്നലിന്മാലയുംഫഘോരമാ- 

യിട്ടുകരവിട്ടൊഴുക്കുമതൃഗ്രമായ്. 
പക്ഷികഠം, വൃക്ഷങ്ങറം, രക്ഷോഗണങ്ങളം, 
ലക്ഷലക്ഷാധികമോഷധിയുള്ള തും, 
രൂക്ഷതരമായ് ക്ഷയിക്കുന്നതുവരെ, 
കാല്ക്ഷണംപോധലും ക്ഷമിക്കാതെവനമഴ 
വിക്ഷേപചണംചെയ്തു;രക്ഷണിയന്ഫരി 
ശിക്ഷയോടെ സവഭക്ഷകനായിതു. 
കുള്ള ംകരളിങ്കലുള്ള വയൊക്കയു.- 
മെള്ളോളമില്ലാതെയെല്ലാംനശിച്ചപോയ്. 
“ചുററിയടിയ്യുചചംകൊടുത്കാറവഘ്ോരമാ. 



തഅ്അധ്വയായം ൧ 
യ 4 മത്വ്യാ 

യൂററമോ,ടപ്പോഴുതിപ്പോതസാരവും 
കുററമറെറന്ശ്ൃംഗമൊത്തു ബന്ധിച്പുകൊഠം- 
കേററവുംഗാഡമാ?"യെന്നുമത്സയേശന്െറ 

ശാസനമംമുനമേകേട്ടമന്നോരമണി 
ശാസിച്പുപോതവുംബ.ന്ധിപ്പുമേവിനാ൯. 
കാലംചിരമായി; ദുജ്ജനംശ്ുന്യമായ്; 
ക്കാലേനവഷവും മെല്ലെന്നടങ്ങിനാന്. 
വെള്ള. വൃംവററിലാന്നപ്പപൊഴുതായപ- 

നുള്ള ംതെളിഞ്ഞുകരകണ്ടിറങ്ങിനാന്. 

ന 

൧ഠ. ഇനശ്വര ന്മത്സയരൂപത്തെദ്ധരിച്ചുതു 

വിശ്വപ്രഭയമറിഞ്ഞിട്ടുതന്നെയാം. 
സല്പ്പുമാനപ്പ്യൊഴുതേററവുംചേന്നതാ- 

ക്കെല്പ്പക്രടും ശഫരാകൃതിയായിടും 
ശങ്മവേണ്ട,പ്പൊഴുമീശ്വരനാകുന്നു.- 
തങ്കലേബുദ്ധികൊണ്ടാമത്സൃരൂപിയും. 
ഓരോസമയത്തുമിച്ഛിച്ചവസ്രങ്ങ- 

ളോരോവിധംനാംധരിക്കുമാറില്പയോ? 
ആവിധം, മത്ധ്യാകൃതിപൃണ്ടപോതിലും 

സവജ്ഞനാംദേവ.നീശ്വര൯ സനിര്മ്മലന്. 

൧൧. കല്യാണരൂപനാമിശ്വരന് കാരുബ്ദ- 

മില്ലാതെ,ലൈരേണചെയ്തുതല്ലിക്രിയ 

മാത്രാവിഫിനമാം ഫിംസയെചെയ്യുതു 

ശത്രവാാ്രരനെറചേഷ്ടയെന്നോത്തുപോം. 

തോന്നലോത്താല്ശരിയല്ല;ന്നൊരാളെയും 

കൊന്നതില്ലീശ്വര൯;ചിന്തിച്ചുകാങ്ങനാം 

തന്പുൂത്രസധ്യസുഖഹാരിയായെഴും 



ഈശ്വചരാവതാരങ്ങഥം 
വത്രരം ല്യം ന 
നി 

വന്പാന്നദുഷ്ഠഭാഗങ്ങളശേഷവു- 

മന്നപര്തന്നില്നിന്നങ്ങോട്ടപഹരി- 

ല്ലെന്നതേയുള്ളൂ; പരമാത്ഥമിചിധം. 

രോഗബിജങ്ങളെക്കൊണ്ടസനുണ്ണമായ് 

ഭോഗത്തിനൊക്കാതെ.,കിറിയുംനാറിയും 

നമ്മാഠംക്കൊരുവസ്രുമുണ്ടെജംിലായതു 

നമ്മളെ ക്കൊണ്ടുവങ്ജിപ്പിച്ചസംശയം 

ഭംഗിതിങ്ങംപടമൊന്നു പകരമാ- 

യാങ്ങനറംകും നരന്ദ്വേഷ്യനായിടുമോ? 

തആയതുപോ,ലവരാന്നദുഷിച്ചതാം 

കായഠമനസ്സ്റിവയാകെയെടുത്തുട൯ 

സന്നമായ് മോഫനമായുള്ള തെപ്പേരു- 

മന്നുസമ്മാനിച്ഛചുസമ്മോദമിശവര൯. 

തോന്നാംനമുക്കു.മപരനില് തിന്മയായ് 
ചിന്നുന്നതെല്ലാമെടുത്തിടാമെന്നുതാന്. 
തോന്നുംവിധമതുപാടില്ലപാടില്ല; 
തന്നാ,ലെടുത്താല്കൊടുപ്പാ൯കഴിയുമോ? 

കിറിയവ്യ്രുംകളയില്ല്യൊരുത്തന൯ു 
വേറിട്ട,നന്നേകില്,കോദിച്ചിടുമവ- 
നായതുപോത,കൊടുത്തിടാ൯കഴിവതാ- 

ണായതെങ്കില്,കെടുത്തിടാ;മതെന്നിയെ, 
കായംനശി പ്പിച്ചു ചെം ,ലവന്നുള്ള.- 

0 തായസവാംകട്ടകള്ള നായുംവരും. 
സ്തൃഷ്ടികത്താവി൯പിധംമറിച്ചാം; നമു-- 

ക്കിഷ്ടത്തിലേററാവിശിഷ് ടദാതാവവന്. 
തത്വമിതോക്കാതെയിശ്വരതുല്യനായ് 
ചിത്തത്തിലോപ്പ്വന് പാഴായ് നശിച്ച പോം. 



അധ്യായം ൧ 
15 
ചം 

മത്സ്യ 
7 

ശം, ം ി സവജ്ഞനിശ്വരന്സവകായ്യങ്ങളം 
സവദാനമ്മഠംക്കുനന്മയ്യച്ഛചെയ്തുതാം. 

൧൨.-- രോമനു 0 ഓ ഷ്ടയനം കണ്ണാടിപോലെയാം 

നേരോടുത൯തൊഴില്തന്നില്തെളിഞ്ഞിടും. 

ഗോഷ്ടികാണിച്ചാല്,പ്രതി ച്ലായതുല്യമായ്, 
ശ്രേഷ്ടകമ്മങ്ങളപ്പ്യോലെയും,കാട്ടിടും. 
മറവുള്ള പേരില്നാംചേഷ്ടിപ്പതുവിധം 

മററുള്ള വ൪നമ്മ ളോടുംചരിച്ചിടും. 

നല്പതായ് ഞാന്നിങ്ങളോടിരിയ്യേ, ണ്ടുകില് 

നച്ഛരായ് നിങ്ങളു മെന്നോടിരിയ്കണം. 
നിന്നില്നിന്നല്ലവും ദോഷമുണ്ടാകരു- 
തെന്നാല്, നിനക്കുഞാന് ദോഷംകരുതൊലാ. 
എന്നതുകൊണ്ടു, മര്യാദയുംശിലവും 
വന്നിടണം, ദയാസതൃധമ്മങ്ങളു.ം. 
ദേശികന്മാരിദംനിഖബ്ബന്ധമായുപ- 
ദേശിപ്പുതോത്തുസുജനംനടക്കണം. 
സത്വമയ് നമ്മഠംപെരുമാറിയെങ്കിലൊ 
സത്യമായ് നിന്നിടുംമറവപേര് നമ്മൊടും. 

സൽഗ്ഗൂണ്മമേതേതുനമ്മഠംകാണില്ചിട്ടു 

മാഗ്ുണംകാട്ടുമാത്തോതിലപര്കളും. 

൧൯... തരാഴന്നതാംജീപികഠംതന്നിലുമിന്നിതി- 

തന്നെനടപ്പെന്നുചൊല്ലുന്നുയോഗികഠം. 

മാംസമെന്നാല്, മൃഗത്തിന്നുള്ളിറച്ചിയാം; 
ഹിംസക്രടാതതുകിട്ടുകില്ലാക്കുമേ. 

ഫിംസപ്പോല്ക്രുരമായ് മറെറാന്നമില്ലിദം 

ഫഹംസവാഫഹന്ശ്രുതിതന്നിലോതുന്നിതു. 
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യം 

ക്രരകമ്മക്രിയരെന്നാല് ഭവാദ്ദശര്, 
ക്രുരത- നിശ്ചയ! മേല്ലേചണ്ടതാസ്്റരും. 
“മാംസ്മെന്നുള്ള തിനത്ഥ് മിപ്പ്യോളഹഠ- 

തിന്നുന്നതാരെ,യവന്തിന്നുമെന്നെയും? 
എന്നാ,ണിതിനെറപ്രമാണവുംഭാരതം- 
തന്നില്നിന്നുദാരിച്ചിന്നുഞാ൯കാട്ടിടാം. 

" മാംസംഭക്ഷയതേയസ്താദ് -ഭക്ഷയിഷ്യേതമപ്ൃഹം 

ഏതമ്മാംസസ്യമാംസത്വമവബ്യദ്ധസ്വഭാരത!? 

അനു: അ: 116 

ഭാഷയായ് ല്ലൊല്ലാമിതിന്െറസാര' മവന്- 
ഭക്ഷിക്കകാരണമെന്നെ,യവനെയും 
ഭക്ഷിച്ചിടംഞാ;നതുകൊ,ണ്ടിറച്ചിയെ 
ബ്ഭാഷണംപലെയ്യന്നു:മാംന്ധ്മെന്നിങ്ങനെ 
അല്ലേയുധിഷ്ഠിര;? ഒത്ല്പുപോലുമിതില് 
കില്പില്ലയെന്നുനാംനല്പപോലോക്കണം. 

൧൪.--- ഇക്കാരണത്താല്സകലസത്തുക്കള 

മുഠാക്ക മ്പിലോക്കാവുമില്പമാംസത്തിനെ. 

തന്നുടെനാലിനെപ്രിണനംലെ യയവാ_ 
നുന്നുന്നതി ല്ലിങ്ങുസജ്ജനമാരുമേ; 
അല്പമായുക്കെളൊരുകിടമാണെങ്കിലും 
കെല്ലില്പയെന്നുനിനച്ചുകൊല്ലില്ലപ൪. 

൧൫.-- ഇനയശ്വരനേകന്പരബ്രദ്മമൃത്തിതാ൯ 
ശാശ്വതന്ദലോകംനിറഞ്ഞുനില്ലുന്നിതു. 
ജിചികറംജീചനമായവനാകയാല്, 
ജ്ജിവിതന് ഫിംസനമീശ്വരഫിംസയാം. 



അധ്യായം ൧ 
മത്സ്യ 

നമ്മളു മിശ്വര൯തന്നംശമാകയാല്, 
നമ്മളെഹിംസിയ്കയാ,ണന)ഫിംസനം. 
ഏററംചെറിയ ക്രിമിയ്യ്ഛചപോലും,ജീവ-- 
നേററിരിയ്മ്രാനവകാശം,ഗണിയ്്കിലൊ, 
നിന്നെയുമെന്നെയുംപോലെയുണ്ടോക്കണം; 

വന്ദുനിശ൯സവ്ൃജിപിയ്മ്ുമൊപ്പുമാം. 

ഈശനനുകരണ്യനെന്നാകിലു- 
മിശാജ്ഞയാല്യമനുകരിച്ചീടണം. 
വേദവുംശാസ്രുവുമിശാജ്ഞയാണെന്ന-- 
ബോധേനസാരംഗ്രഹിച്ചനുഷ്യിയ്യ,ണം. 
ദുഷ്ഠമായുമഴുക്കേറിയുംതന്നുടെ 
കുട്ടിയെക്കണ്ടിട്ടശോധനചെയ്യവാന്, 
കെട്ടശരിരമെടുത്തു, പകരമായ് 
പൃഷ്ടിയുംശുദ്ധിയുമുള്ള. കളേബരം 
ദത്തമായെങ്കി,ലതുംസ്നേരൂുപന്റെറ 
സത്തമമായുള്ള കാരുണ്ദുമാകുന്നു. 
നിസ്സാരരാംനമുക്കായതസാധ്യമാ- 

ണിസ്റ്റാരതത്വംഗ്രഹിപ്പി൯സകലരും. 
സാലഖ്യമായ് വാഴചവാനാഗ്രമുള്ള വ൪ 

സാഖ്യമന്യക്ാവരുത്തുന്നതുമതി. 
അന്ധത 

ലോകരക്ഷയയമശുഭനാശത്തിനും 

ഒവലെകത്തന൯ന്മനുതന്ത്രാണനത്തിനും 

മീനായവതരിച്ചുള്ള പരമാത്മന്, 

ടീനാപനെകനിരത,തൊഴുന്നുഞാ൯! 

ഓരോനിമിത്തംപ്രമാണിച്ച,ക്രമ്മവും, 

സൂകരം, ഫോരനരഹരി, വാമനന്, 
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ഭാഗ്ഗവന്, രാമന്, ബല൯, ശൌരി, കല്ലിയു. 

മിഗ്ഗുരു രൂപങ്ങഠംപുണ്ടുജഗത്രയം 

കെല്ല്യോടുകാത്തൊരുമത്സൃരൂപ,വിഭോ 
മല്ഗ്ലൂദംപോക്കിപ്പലിത്രനാക്കിഗ്ലരു- 

സല്ഗതിനല്കുവാനായ് വണങ്ങുന്നുഞാന്. 
പാഫിമാം പാഫിമാം ഭക്തപാരായണ, 
പാഹിസമഡസ്ലാത്തിസംഹാരകം ഫരെ, 
പാഫിപരാല്പര, പാഹിജനാര്ദ്ദന, 
പാഫിമുകന്ദ, നമസ്ത്യാരമെപ്പൊഴും! 

ശ്രുഭാ. 

'ഷ്ട്[ുറുത്ത്ടട 

ക്രമ്മാവതാരം. 

ത്ാധ്യായം ര 

(കേക) 

വിഷ്ഠപേശ്വരന്തനെറശ്രേഷ്ഠമാംലീലചൊംസി 
ട്ടൊട്ടുമേയലംഭാവംകിട്ടായ്യകൊണ്ടുലീണ്ടം 
തുഷ്ടിയോടിശപാദം സാഷ് ടാംഗംപ്രണമിച്ച 
കോട്ടമറ്റേറാതിടുന്നേന് ക്രര്മ്മാവതാരംശുദം. 
നമസ്സ്റേക്രരമ്മാകൃതേ,നമസ്നേസുധാത്മാപേ, 
നമസ്തേമല്ഗ്ലദങ്ങം സമസ്തം സംഹരിപ്പ 
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ത്ത്ധ്യയാ 

പ്രശസ്തമാക്കിടുവാന് പ്രശസ്പ൯ഭഗവാനെ 
നമസ്തേനമോസ്ത്തേ നമസ്സേനമോനമ?ഃ! 

പം (മ0നവന്മാക്കപാരാംടുസ്താധ്യമായുള്ളതു 

മാനസമടക്കലാം മഹനിയമാംകൃത്യം. 
മാനസമടക്കിയമാനുഷന്ചുരുക്കമാം; 
തനം-മാനസാംവലെന്നേപോകാലിതങ്ങേപ്പുറം. 
ക്രററനേപ്പ്യോലെകരുത്തേററമേറിനമനം- 
മാററാതെയുള്ളില്പ്പ്പോകാ൯ പറവുകിജ്ലൊരുത്തക്കം. 
ദ്വാരത്തില്നില്ലുംക്രററ൯ ദ്രൂരത്തുമാറാതാക്കും 
നേരോത്താ-ലുള്ളില്ക്കേറാ൯പാരാതെസാധിക്കുമോ? 
അപ്രകാരമീമനംക്ഷേത്രഗോപുരദ്വാരം 
മുററിയക്രററനായക്രററന്പോല്നിന്നീടുന്നു. 
മാനസംജയിച്ചാലേമാനിയാമത്മാവിനേ 
മാനേനസേവിപ്പ്ാനും,പ്രാപിച്ചുവസിക്കാനും 
മാനവന്മാക്കപറവൃയ;മാനിയാംധനഞ്ജയന് ' 
മാനിച്ഛ ഭഗവാനേപ്പ്ൂജിച്ചു രന്നാനേവം:- 

““കേവലാത്മാവേ,കൃഷ്ണു,കാരവള്സ്ു,ചിന്തിച്ചോള- 
മാവല്പമനംവെല്വാന്;വായുവേപ്പിടിയ്കു്ംപോല്.? 

പ്രായേണയിതുകൊണ്ടിന്നായതിന്നുള്ള ദുഃഖം 

ഭയോപിവിശദമായ് ത്തിരുന്നുവേണ്ടുംവണ്ണം. 
ഈവിധമുള്ളമനംവെല്വതിങ്ങസാധുയമായ് 
പ്രോവിലെങ്ങിനെനമ്മഠംസാലോകു പ്രാപില്പീടടം? 

ദൈവമോ,കാരുണ്ുവാന്; നമ്മുട്രെപ്രയാസങ്ങ- 

മാലോളംകണ്ടുകൃപതുകിലാളിച്ചു കൊണ്ടി 

ടിങ്ങോട്ടവന്നിടുന്നു;താതനുംയമാതാവായും, 
മംഗലഗുരുവായും,മാമറപ്പെരുളായും. 
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ട്. 

ര] വതാരംം 

ജങ്ങിനെവന്നിടിലു,മിചര്തന്സാഘ്ൃത്താലും 
മംഗലമില്ലായ്യയേനിക്കുവാനൊക്കാകേചില്. 
ദുഷ് ടരാംപിതാക്കന്മാ,രിഷ്ടദേവതമാരും 
നഷടപചൈതനൃരാകും, കിടിടാഗുരുപ്രിതി, 

വേദങ്ങഠംമറഞ്ഞിടുടം,വിപരിതമായത്ഥം- 

വേദിപ്പിച്ചിടുമത്ഥബോധങ്ങഠംകറഞ്ഞീടും, 
ഏതേതുവഴിപോയാലേതേതുകാര്യങ്ങളേ 
സാധിയ്്ാമെന്നുതെല്ലം ബോധിയ്മ്രാതെയുംവരും; 
നമ്മുടെവേദമെല്ലാം മുഡസ്വപ്പങ്ങളെന്നും, 
ബിംബമോകരിങ്കപ്പാ,ണിശ്വരനില്ലയെന്നും, 
ബാഫ്ലേന്ദ്രിയാത്ഥംമാത്രംവാസ്ദുവാലുള്ള തെന്നും, 
ഇന്ദ്രിയഗോചരാത്ഥമല്ലെങ്കിലില്ലായെന്നും, 
ഫൈന്ദവമതാചാരമാകവേയന്ധമെന്നും, 
നമ്മുടെപിതാക്കന്മാര് മുഡരായിരുന്നെന്നും, 
വേദവുംശാസ്രുങ്ങളുംസാരമാമിതിസസം 
മേദുരപുരാണങ്ങറം -സകലം കള്ള മെന്നും, 
യുക്തിയില്ലാത്തതെന്നും, ഭക്തന്െറവേഷധാരി 
ഭക്തിലോലുപ,രവര് ജല്ലിച്ചപേച്ചാണെന്നും; 
ൂത്തരായ് നാമുംചിലനാസ്തികന്മാരോടൊപ്പ- 
മസ്തവിശ്വാസംമുടിപ്പുലന്ധിനടന്നീട്ും; 
ആയുവസ്സ്റേഹിതന്മാർനമ്മുടെശാസ്രഗ്രന്ഥ- 
മായിരംതന്നിലൊന്നുപോലുമേകണ്ടി്ടില്ല; 
നോക്കുവാന്ശ്രദ്ായില്ല; ലാക്കിനാലെല്പായ്യോഴ_ 
മാക്കമോടയ്യായിരം “പാപിപാപി? യെന്നോതും; 
കരുഥനംചെയ്യുംവാക്കുമിത്ഥ്യയെന്നോക്കാതെയും 
മിതദ്ലയേലിശ്വസിക്കുമാത്മാഭിമാനംവിനാ; 
തന്നത്താനാലോചിക്കാന്സന്നദാനല്ലായ്ക്കയാ- 
ഒന്നതംസ്വപുസ്തുകം നിന്ദിച്ചുടൂരെത്തള്ളം; 
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വിഷയസുഖ൭ മൊന്നേഭൂഷണമെന്നായോക്ം; 
വിഷയംപാരത്രിക, മിീഷലി. ല്ലോക്കില്ലവന്; 
യുകതിയുക്തമായാത്മതത്വത്തില്പ്രതിഷ്ഠിതം, 
ഭക്തരാലുപജ്ഞാതമായിടുംധമ്മത്തിനെ, 
-_ശ്രദ്ില്പുഗഹിക്കണമെന്നകാരണംകൊണ്ടു_ 
വജ്ജിയ്യ്ഛാശ്രമവിമുഖന്മാരായ് സുഖാസക്തര്. 
ദേശികന്ധമ്മ ദശിനിന്ദ്യനായ വരും, കഷ്ടം! 
ദേശിക൯നിന്ദ്യനായിക്കരുതപ്പെടുംകാലം, 
ദേശകാലാതീതനാംസച്ചിദാനന്ദമുത്രി 
വിശ്ുദ്ധരാകുംസവുലിദ്പാപാരഗന്മാരേ, 
ആചാര്ൃയപരരാക്കിട്ടാചാരമെല്ലാംശരി- 
യമാ ചരിപ്പിച്പുകൊറംവാന്നമ്മഠംക്കുതന്നിടുമേ. 
ആയവന്നമ്മാംക്കുള്ള മൌഡ്യങ്ങറംസംഹരിച്ചി- 
ട്ടായത്തമാക്കിത്തരുംവിജ്ഞാനംസകലവും. 
പ്രകൃതിശാസ്രത്തിനറൊപ്രകഷത്തിനെക്കാളം 
സ്വകൃതമായവേദമുല്ക്കഷമായിക്കാട്ടം; 
ചിലപ്പ്യോളാവശ്യാത്ഥമാശ്ചദ്യംപലതുമാ- 
ക്കലിനരശനന്കാട്ടുമത്തഭൂതംവായ്യഛാവണ്ണം. 
തന്നത്താനാലോചിപ്പാ൯ കൊള്ളാത്തോരമ്പജ്ജനം- 
തന്നുദെശിഷ്ടയരെല്ലാംകൊണ്ടാടിലിസ്തയിയ്യ്ം. 
*എത്രയുമത്യാശ്ചര്യം! നമ്മുടെവിശ്വാസവും, 
ചിത്രമാംപ്രവൃത്തികളത്രയുംഖണ്ഡിയ്യ്്ലന്നോന്; 
ഇത്രകാലവുംനമ്മളോത്തതാംവദിയല്ലാ 
തെത്രയുംനല്ലമാഗ്ഗം,, വിസ് തൃതം, ദശിപ്പ്പിപ്പോന്; 
ശാസ്ര്രാത്ഥം, മയഡ്യുമായിക്കരുതിയിരുന്നത- 
അത്രയും, പ്രത്യക്ഷമായ ”സുപ്രദംകാട്ടുംമഹാ൯; 

ജീപികറഠംക്കനു(ഗ൧ാ൭ പയ്കിട്ടംദിപ്യനിതാ! 

വരുവിന്! വന്ദിയ്യകഛവി!?? നെന്നപര്ഘോഷിച്ചീടും. 
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പ്രത്യക്ഷലോകംമാത്രംസത്തായിദ്ധാരിച്ചത- 
ങ്ങത്രയുംശരിയല്ല, വാസ്തവംവേറെതന്നെ. 

വിണ്മുൃത്രമയമായുമിന്ദ്രിയാങ്കിതമായും, 

മുണ്മയമായുമുള്ള ദേഹം മാനസമൊന്ന - 

മല്ല ല്യോപരമാത്ഥംസത്യസനൃണ്ണുമായി 
ക്കല്യാ ണമയമായിബ് ഭാസുരജ്യോതിസ്റ്റായി 

യാതൊന്നാനന്ദമാത്രമായിട്ടദിപ്യ്മുന്നി- 
തപ്പുരമാത്മാവിനേതന്നിത്ത്താനവര്കണും.. 

൧൭. ഇനനമരണങ്ങളെന്നുമിശരിരത്തില്_ 

ജജോതമാംമാററയിത്തുടന്രവരുന്നതാം. 
തൃവവത്സരംചിലര്ജിപിച്ചിങ്ങിരുന്നിടാം, 
വേറിട്ടുചിലരിതില് ക്രറച്ഛുമിരുന്നിടാം. 

ഭൂവിതിലേതാനുംനാഠംമാത്രമായുള്ള വാസം 
കേവലമസത്തായവഷസ്തൂവിന്നവസ്ഥയാം. 
മാനുഷ നസത്താകയാലനന്തായുസ്സാണവ; . 

നനന്താത്മാലിനുള്ളേരായുധം ദേഹമത്രെ.. 
ആത്മാവുംദശനാദിളജിപ്പാനായിക്കൊണ്ടി- 
്ടായുധമായദേഹംഭജിച്ച കൊണ്ടിടുന്നു. 
കായത്തെപ്പെരുമാറില്ലാത്മാവിങ്ങുറങ്ങുഷോ:- . 
ളായുധമെപ്പോോഴും നാമെടുക്കാതിരിയ്യ പോല്. 
വളരെവായില്ലിട്ടപുസ്സകംതാഴപയു യ്യു 
മതുപോൽല് .൭കെകാലുകംസുപ്പന്വിട്ടകന്നിടടം. 

നമ്മുടേപുബ്ലകംപോത്, കേവലം ,കൈകാക്ട-,ലെ്തത.. 
കൂളിമം തു 

൧൮. തൃത്വമിത്തരംഗ്രഹിപ്പിക്കലാന്വിജ്ഞരായ 
സത്തമഗുരു ന്മൊര്പ്രതൃക്ഷപ്പെടുന്നതാം. 
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മാനുഷവേഷമാന്നമറയാരൂപനാംഹരി- 
താനുമിജ്ഞാനംതന്നേ കാണിപ്പതരുന്നതും. 
കായവുംകേടുവന്നാല്മറെറാന്നുസ്വികരിയ്യും;_ 

മായുധമൊടിയുമ്പോളതുപ്പോല് മറെറാന്േനന്തും. 
പുതിയപുസ്തുകവുംസത്വരംകിറിപ്പ്യോകാം: 
പുതിയശരിരവുംവീണുപോയെന്നുംവരാം. 
ശില്പമാ,യന്നു,ജീവന്,പുത്തനാംശരിരത്തേ 
കെല്ലോടുകൈക്കൊള്ളുന്നു;വാസ്പവമിതാകുന്നു. 
കാലത്തിന്൯വൈഭവത്താല്ക്കായംജിണ്ണിച്ചുപോമ- 
ക്കാലത്തില്വേറെകൊള്ള; യി 

൧൯..--- ആട്യന്തമില്ലാത്തോരിയാത്മാവു,പണ്ടുംപല- 

ഹൃദ്യമാംശരിരത്തെ ക്കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം. 
മേലിലുമിതുപോലെ;നതൃതനശരീരത്തെ- 
യാലംബിച്ചിടടമെന്നു,മാലോചിച്ചറിയേണം. 
മ ണ്രായതാഞണുമേലിലുണ്ടാകുന്നതുമാണു 

പേണ്ടേതുംസന്ദേഹമിക്കാരൃത്തില്,ബുദധന്ദ്രരെ!. 

ആശയുള്ള തുവരെയടങ്ങിയിരിയ്ക്ില്ല; 

പേശലശരീരത്തേപ്രാപിയ്യേ,ഗതിയുള്ള. 

ഭോഗത്തിലിച്ഛുകളും, വിവിധതരമായി- 

ബുംഗിതിങ്ങുന്നനല്ലോരിന്രിയസുഖങ്ങള 

മുള്ള വര്,മോഹംസാധിച്ചിടുപാ,നുപാധിയെ- 

കശൌള്ളാതേതരമില്ല:കൊറംകിലേതരമുള്ളൂ. 

ഏത്ുനാഠംവരേനമ്മഠംഭക്ഷണംകൈക്കൊണ്ടിടും? 

പൈതിരുംവരേമാത്രം-പിന്നിടുളജിച്ചീടാ. 

പിന്നിടുപ്രഥമനുംദ്ൂരത്തുതള്ള.ംനമ്മ;- 

ളെന്നപോ, ലാശതീന്നാല്സവ്യവുംസന്ത്ുജിയ്ക്കാം. 

മാരോരോകബളംപോ,ലോരോരോശരീരവു- 
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ിപിച്ചൊതുങ്ങീടം. മോരോരോഭോഗേച്ഛൂയേവപ്പ്യൂരിപ്പ പ്യാതൃങ്ങടു 

സകലഭോഗങ്ങളംഞാനനുഭപിച്ചെന്നും, 

സകലമെനിഷ്ക്കിപ്പോംസ്വാധിനമാകുന്നെന്നും, 

സകലജിപികളംഞാന്താനാകുന്നുവെന്നു- 

മേകവുംപുതുതായിക്കിട്ടുലാനില്പയെന്നും, 

ഏകനാംസ്വയംഭൂഞാ൯തന്നെയായിടുന്നെന്നു,- 

മേകനാമെന്െറയാത്മജ്യോതിസ്റ്റാണെല്ലാമെന്നും, 

ജനിക്കാനായിടട്ടേമരിക്കാനായീടട്ടേ- 

യെനിയ്ക്കില്ലൊന്നുമെന്നും,ഞാനന്തഹിനനെന്നും, 

നന്നായിട്ടറച്ചിടാ൯സാമത്റ്റമെന്നുണ്ടാക- 

മന്നുതൊട്ടപാധിയേ, നമ്മഠാംക്കുകൈക്കൊള്ളേണ്ട. 
സവവുമറിയുംഞാന്൯,സവവുംളജിക്കുന്നു, 

സവഗനെന്െറജീവ;നെന്നുറച്ചിടാമെങ്കില്_ 

പ്യിന്നെയെന്തിനായൊരുദേഹ ത്തെബ് ഭജിച്ചീട_? 

ന്നന്നുതാന്നമ്മഠംനിതയമുക്തരായെന്നോക്കലിന്. 

൨൦.-- ഇപ്പാഠംപഠിപ്പിപ്പാനാചാര്യന്പ്രത്യക്ഷമാ- 
മിപ്പാഠംമറക്കുമ്പോ,ളേവരുംദഷിച്ച പോം. 
ദൃഷിച്ചെന്നതിന്നുള്ള പ്രത്ൃക്ഷപ്രമാണമാം 
പുനജ്ജന്മമില്ലെന്നവാദകോലാഹലങ്ങം. 
ആദശമവക്കുള്ള താശ്ചര്യാവഹങ്ങളാ- 

മവര൪കാണാത്തതെല്ലാമില്ലാത്തതാണുപോലും! 
“മണിക്രൂര്ജിലിച്ചാലുംസുഖമായ് ജ്ജീപിയ്യ, ണം, 
കാണമാകിലുംവിററിട്ടോണമുണ്ണകവേണം, 
ക്ഷേത്രംകൊണ്ടെത്തുഫല്മെത്രയുംലജ്ജാവഹം! 
വിഗ്രഹംകളഞ്ഞങ്ങുകൈത്തൊഴില്ശാലയാക്കാം, 
ശ്രുതിയേലിശ്വസിപ്പോര്മുഡബുദഥികളല്ലോ; 
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ഓതിയ്യയ്രോനന്ധാത്മാവു!പോകട്ടെമറയത്തു.? 
ഇങ്ങനെയോരോവിധം പുലമ്പുംമുഡന്മാക്ക 

തങ്ങ,ളിദ്ദേഹമൊത്തുനശിയ്യുചമെന്നാം ചിന്ത. 
ആയവ,ക്വെരു,മീലോകവും,ഞാനും,നിയും, 
പേയാകംനശ്വരമാ,ണെന്നതാശ്ചഭ്മല്ലോ! 

ഈവിധം,മൃഗപ്രായ൪,മനുജരാകുംകാലം 
ദൈവവുമവതാരംചെയ്യവാനുറല്വിടും. 
രൂപമററചിത്ത്യാത്മാവാകിയഭഗവാനും 
രൂചമേററടുത്തെത്തുംനമ്മഠംക്കുകണ്ടീടടവാന്. 
രൂപവുംമനോരമ്ൃയമായിരിയ്രയുംചെയ്യം; 
രൂപസരഭാഗ്ൃംപ്രയോജനത്താല്സ്ററണിപ്പനാം. 
മിനിന്നുസുഭഗത്വമില്ലെന്നുതോന്നാം;-പക്കഷെ- 
ജനക൯പിരൂപനെന്നാക്കമേതോന്നുന്നില്ല. 
നമ്മളെപ്പാലിപ്പുപന്മത്സൃമാണെങ്കിലെന്തു; 
നമ്മാംക്കുനേത്രാഞ്ജനംതന്നെയാണക്കാഴ്ചയും. 
ലോകരക്ഷിതാവാകുംഭഗവാ൯തന്നെക്കാളം 
ലോകത്തില്സന്ദയയമിന്നാക്ഭവശ്യമായുള്ള. 

൨൧ . തൃണ്ടാമതായിട്ടിശ൯വേശിച്ചാ൯ക്രമ്മാകാരം, 

കണ്ടാ,ലാമകഠംക്കുണ്ടോദംഗിതന്കണികയും. 

ശങ്മിച്ചില്ലാരും,ഭംഗിയിതുപപോലൊരുജിലി- 

യെമിലുംവഹിപ്പുതായുള്ളകൊണ്ടെന്നാകിലും. 

സത്തതംസാഖ്യാതിതജിചിരക്ഷയേയതു- 

താന്തന്നേവഫിച്ചിതു:ജീവരക്ഷതാ൯ഭംഗി. 

തല്ക്കാലമെല്ലാപരുംമുത്യബാധിയ്മുമൂലം 

ദ%ഖാര്തരായിത്തീറ്വാർ,വ്യാധിതന്വശത്തിലായ് .
 

നിയ്ജരറ്മ രൊക്കെയുംയസജ്വരന്മാരായിട്ടു 

ഗജ്ജ നംചെയ്തീടിനാരേററവുംകരുണമായ 
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രാജസഗുണംവാച്ച ഭോഗലോലുപന്മാരെ 
രാജയക്ഷ്മാവാംറാണിലാളിക്കുംപ്രേത്തോടും. 

വാനവന്മാരും,മഹാദാനവന്മാരും,ചെറ- 
മാനവന്മാരു,മന്നുദിനരായുഴന്നുപോയ്. 
അക്ഷത്തില്ചലിക്കുന്ന ഭഗോളത്തിനോടൊപ്പം 
_സൂക്ഷിച്ചാല്-ജ്യോതിസ്റ്െല്ലാംചലിപ്പുതായിക്കാ 
സൂക്ഷ്മാ,മക്ഷത്തിനെറമുനയാംധ്രുവംരണ്ടം | ണാം. 
ലക്ഷ്യമാകയില്ലൊട്ടം ചലിച്ചു കൊള്ള ംവിധം. 
നമ്മഠംകാണുന്നതായ്ധ്രുവതാരത്തെച്ചുററി 
നിരമ്മലജ്യോതിസ്സ്റുകംതിരിയുന്നെല്ലായ്ക്കോഴും. 

്രപനുംധ്രവത്തിന്െറഭാഗമാമക്ഷമുഖ- 
മിലയും,തെല്ലമാടിത്തിരിയാതരിക്കുന്നു. 

സ്ഥിരമാമദ്ദേശവുംപ്രാന്തദേശവുംതന്നെ 
സുരന്മാര്വസിപ്പേട;മായുസ്തങ്ങവക്കേവം. 
ആയുസ്സക്രടുംസുരര,കായത്തെ,ക്കല്പാവധി- 

യായാലേത്ൃജിച്ചിട്ട; മസഷ്യന്മറിച്ചത്തേ. 
വേഗത്തില് ചലിയ്യൂന്നഭാഗത്തില്വസിക്കിലേ 
വേഗത്തില് മൃതിപെട്ട;കാര്യകാരണംമുലം. 
ഭംഗൃയമാച്ചിരംജി-പിസുരക്കമേററി,ട്ടചര്_ 
തങ്ങളില്ച്പിന്തിച്ചൊരുസഭചേന്നാലോചിച്ചാര്. 
മുതൃവിന്൯കൈയില്നിന്നുമുക്തരാവതിന്നായി 

പ്രത്യേകമോരോമാഗ്ലംനി൪ദ്ദേശിച്ചോരോതത്തര്. 
ഒടുക്കം;മഹാവിഷ്ണു,തല്സഭാനാഥന്,തെളി. 
ഒഞ്ഞൊടുക്കാ൯ു,മരണത്തെമാഗ്ലുമൊന്നരുഠംചെയ്യുാന്. 
“അല്ലയോ! മിത്രങ്ങളേ, മുതിയെജ്ജയിയ്മുഛവാന് 
ച്ചൊല്ലുവേനുപായംഞാ,നേവരുംകേട്ടകൊഠംവിന്. 
ക്ഷിരാപ്ലിനിരന്തരംപാരാതെമഥിയ്യുഛവോം, 
വിരരെരയതില്നിന്നുപീയുഷമുണ്ടായ്്രും; 
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പിയൂഷംസേവിച്ചിടിലായവര്മരിയ്കകില്ല; 

പ്രായഭേദവുംപോകംുദേഹഗ്ലഗാനിയുംവരാ? 
ഈവിധാവിശ്വംഭര൯,പുതുമാരിപോല്തൂകം- ു 

ദിവ്യവാകൃങ്ങറംകേട്ടദേവകളെപ്പാവരും, 
കടമ്പാംവൃക്ഷംമൊട്ടിട്ടെന്നപോത,രോമാഞ്ചംപു- 
ണ്ടുടനേചൊന്നാരൊപ്പും,നന്ദിയോടേവംവിധം:- 
“ഭോഃ പ്രഭോ, ഭവാദ്ൃശന്മാരുടെവാക്കാണല്ലോ 

ഭാവുകവഷത്തിനെറവപ്രാരംഭസ്തനിതങ്ങറം. 
സത്കപ്പാമാ്സ്സതയണസ്ണോയലച്ചുള്യുററ 

സങ്കഥതുട,ന്നപ്പ്യോളങ്കരിച്ചിടുംഫലം. 
നന്ദിയോടവിടത്തേസന്ദേശമെല്ലാംഞങ്ങ- 
ളിന്നിതാതലതാ,ഴവന്ദച്ചുകൊണ്ടാടുന്നേന്.”” 
ഈചിധംപറത്ഞവരേവരുമടങ്ങിനാരു 
ദേചേശോഗിതസാര,മിവക്ന്തെറിഞ്ഞിടാം!. 

൮ ൭ കാല്യാണരൂപ൯തന്െറ ലൊല്ലിനുമ്ളൂ ത്ഥം 

ചൊല്ലാഥ- 

ചൊല്ലെഴും സ്വൂലത്തിതകല്നിന്നിട്ടുസൂക്ഷ്മത്തിനെ, 

നല്പപോല്പലേര്തിരിച്ചാല്,പാല്വിട്ടുലെണ്ണുപോലെ 

ചൊല്ലെഴ്ംസാരാക ട്ടും; കിട്ടേണ്ടതതുതന്നെ. 

സ്വൂചമായിരിയ്യ്ഛന്നസാരഹിനത്ത് ല്നിന്നു 

സൂക്ഷ്മ മായുള്ള സാരംവേര്തിരിച്ചെടുക്കണം. 

എങ്ങിനെയതുപേണ്ടു?മങ്ങാതെനിരന്തരം 

തുംഗമായ് ചെയ്യംപരിശ്രമത്താല്ത്തന്നേവേണം. 

ചേഷ്ടയില്ലായ് കയല്ലോസ്സ്റഷ്ുമായുള്ള.മൃത്യ; 

ചേഷ്ട്ി പുനിരന്തരംക്ഷോഭത്തെവരുത്തുകി- 

ലിഷ്ഠകാമങ്ങളെല്ലാംപുഷ്ണമായ് സാധിച്ചിടും; 

വിഷ്റ ാത്രവസ്സിതുകണ്ടുതാന്കല്ലിച്ചതാം. 
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അസത്തില്നിന്നു,സത്തുവേറാക്കിബ്ഭജിച്ചിടി- 
ലസത്താംമുതിയുണ്ടോബാധിച്ചു കൊണ്ടിടുന്ന! 

ഗോവിന്ദ൯ന്തനന്െറദിവൃമുപദേശങ്ങളേവം-- 
ശരവണംചെയ്യോ,രതുഘോഷിച്ചാരപിശ്വമെല്പാം. 
വെക്ക്യമക്കഥകേട്ടോരാനന്ദാബ്പിയില് നീന്തി 
പുക്കിതുസനാദ്ധരായ് ക്ഷിരസാഗരതിരെ. 
കശ്യപകലക്കാരായ് ,ദ്ദേവസോദരന്മാരായ്, 
വിശ്വവിക്ഷോഭവിള്ൃഭൂയിഷ്യപ്രചരരായ്, 
ദിതിജന്മാരെന്നേററംവിദിത,രൊത്തുക്രടി 
ബോധിച്ചിയവസ്ഥതന്സാരാത്ഥംലേണ്ട്ലിധം. 
മത്സരംവെടിഞ്ഞുടന്,ക്ഷിരാബ്ബിമഥിയ്യു,,വാ൯ 
വാസവാദ്ലമരഘമൊന്നിച്ഛുപുറപ്പെട്ടാ. 

൨൩.-- ഗ്രാഭിരാസ്പദമായിട്ടനന്താലയമാമീ- 
യംഭോധി മഥിയ്യുച്ഛവാ൯കേനീടുടംമത്തൊന്നിനേ 
പാത്തതില്,ഭൂവിതാനംവിട്ടിട്ടുമേലുംകിഴു- 

മെത്രയോയോജനപ്പാടെത്തി,യിലോകംമുറ൨ 
മൊത്തുചേത്തെല്ലാനാളംഭൂദുത്തെന്നുളള നാമം 
സാത്ഥകമാക്കിവാഴചംമന്ദരശൈലേന്ദ്ര൯താ_ 
നൊത്തവനെന്നുവേദവേദ്ദനാംഭഗവാന്െറ- 
ചിത്തസങ്ക ലംകണ്ടുസവ്വരുംസത്തോഷിച്ചാര്. 
മന്നിതുവഫിപ്പോനെയെങ്ങിനെയിള ്കിട്ട_ 
മെന്നുമ്ള സന്ദേഹംകണ്ടരുളിനളിനാക്ഷന്൯:_ 
പന്നഗന്ലോകോത്തരശക്തനായ്,വിഷഭൂത്താ, 
യുന്നത൯,ലോകംതാങ്ങുമനന്ത൯,ഭളജംഗമന്_ 
തന്നോടുചൊല്ലിടുവിനിക്രിയനടത്തുവാ".. 
നെന്നുളള,ഭൂതഭദവ്ൃവയന്തന്നുള്ള പോലെ,ശൈലം, 
തന്നുടെഫണുതന്നില്ത്താങ്ങിയബ്ലോഗീശ്വരന് 
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നന്ദിയോടാനയിച്ചാ൯കലശാംബുധിതന്നില്. 
ഉന്നതപവ്ൃതത്തെത്താഴത്തുവയ്യു,ന്നാകില്- 
ത്തന്നുടെഘനംകൊണ്ടു,പിന്നെയുംമുന്നേപ്പോലെ, 
മന്നിടംതന്നില്ത്താണുനന്നായിട്ടറച്ചുപോ- 
മെന്നതോത്തെല്ലാവരുമമ്പരന്നു പോയപ്പ്യോറം. 

അന്നേരംഭക്തപ്പിയന ചുതന്നാരായണന്൯ 
ത 
പഫിപ്പുകൊമ്ളറംഞാനിപ്പധ്ൃത, മതിന്നിപ്പോഠം 
വിഫിതാക്ട്രമി നാം 
പവ്ൃതംവഫിയ്യുവാ൯തക്കതായൊരുരൂപം 
സവ്യരുംകണ്ടീടുപിനാദിതു ദൈത്ൃന്മാരെ!? 
ഈവിധംകല്ലിച്ചൊരുക ചപ്ലുപവടിലാന്ന 
ദേവ൯തന്പ്റ,ത്തഹ,(ഭൂധരേന്ദ്രനേവച്ച്ാന്. 
വിശ്വത്തിന്സ്ൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഫാരംചെയ്യുന്നൊരു 
പിശ്വേശനിക്കാരൃത്തിനെന്തുവാന്പരിക്കശേശം? 

൨൪. പാരിയ്യ്ംഭാരമുള്ള പര്വ്ൃതംചലിപ്പിച്ചു 

പമ്പരംപോലെചുററിച്ചിടുവാന്,ബലംക്രടി, 
നീളത്തില്പ്പൃഷ്ഠിയുള്ളപാശമെന്തെന്നുചിന്തി- 

ച്ചാളീട്ടംകരുത്തുള വാസുകിനാഗത്തിനെ, 

ബന്ധമോക്ഷദന്൯,കല്ലിച്ചതിനാ,ലായതിനെ- 

ബ്ലന്ധിച്ചു മഥനവുംതുടങ്ങി, ദേവാസുര൪. 

സുരന്മാ൪പുച്ഛൂ' ത്തിലു,മസുര൪തലയ്യ,ലു- 

മിരുഭാഗമായ് നിന്നുസ! യത്ൊപ്പിടിച്ചിക്. 

കരുക്രപിര് യ്ം 

മവഭാഗക്കാര്വലിച്ചയയുച്ഛമതുനേരം. 
മന്ദരംചക്രംപോ,ലന്നേററവുംവേഗംലുററി; 

നന്നായിസ്സുമുദ്രവുംകലങ്ങിമറിഞ്ഞിതു; 
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വെള്ള ത്തി൯തിരനാലുഭാഗത്തുമലച്ചിതു; 
വെള്ള ത്തുളളികഠംചിന്നിലാനത്തെമറ പ്പിതു; 

വെള്ള വുംതിമല്പുപാല്നുരകഠാതെറിച്ചിതു; 

വെള്ള ത്തിനുള്ള ല്വാഴ്ം ജിവികറംമരിച്ചിതു; 

മന്ദരംപമ്പരംപോലമന്ദംചലിച്ചിതു; 
കന്ദരേക്ഷീരംകേറിപ്പുതഞ്ഞുതെറിച്ചിതു; 
പാറകഠംപൊട്ടിപ്പിളന്നെങ്ങുമേതെറിച്ചിതു; 
നിറായിക്കോടികോടിജ്ജിചികഠംമരിച്ചിതു; 
വൃക്ഷങ്ങംപൊട്ടിശേലാരമലറിപ്പുതിച്ചിതു; 
പക്ഷികഠംപറന്നെങ്ങും വിപിധംചിലച്ചിതു; 
നിജ്ജരന്മാരുമേററംസജ്ജരാമസുരരും 

വിജ്വരന്മാരായ് പാരംഗജ്ജിച്ചുത്രമിച്ചിതു; 
തരുക്കഠം,ചെടികളം,വല്ലികഠം,ലോഹങ്ങളം, 
പരുക്കാല്ച്ചാവവാന്നപയസ്സില്ലയിച്ചിതു; 

അഭദ്രിയോടൊത്തുചുറവംക്ഴരമങ്ങരഷധത്തിന്- 

സ്ദ്രസത്തോടുചേന്നുവെണ്ണയായുറച്ചിതു; 

കയറാംഭോഗിശ്വരന്കായക്കേശങ്ങഥംമൂലം 
കടുതായ ക്രട്രെക്രുടെക്കാകോളംവമിച്ചിതു; 
തലയ്മരല്നില്ലുംദനുപൂത്രന്മാര്,വിഷ ലട 
ലലച്ചില്പററി, നില്ലാനാവാതെമോഹിച്ചിതു: 
തുടന്നുപണിപ്പെടാന്വയ്യാതെ,യെല്ലാവരും 
പിടിയുംമുവകാതെ,വിശ്രമംകൊതിച്ചിതു; 
ആശ്രിതപരായണന്൯മുകന്ദന്തിരുവടി_ 

യാശ്രിതന്മാക്കശക്തികൊടുത്തുതുണപ്പിതു; 
വിണ്ടുമുത്മേഷംപുണ്ടുരണ്ടുക്രട്ടരുംരസം_ 
പൃണ്ടുകൊണ്ടാകുംപോലെവാരിധിമഥിച്ചിതു. 
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കൂ 
൨൫.--- (മഥനംചെയ്യിടുന്നമുശ്ധാബ്ധിതന്നില്നിന്നു 

പൃഥുവാംനലനിതംപ്രത്ൃക്ഷമായപോലെ, 
റ്റ്ലാദൈകമയന്൯,ശാന്തന്,പിയൂഷകരന്ഹ്ൃദ്ട- 
നാല്ലമേസമുല്ലന്നനായിതുകലാനിധി. 
പിന്നിടടസൌന്ദതൃത്തിന്നധിദേവതയാകു- 
മിന്ദിവരാക്ഷി,ശുഭ്രാംബരയായ്സ്തി താസ്ത്രയാ- 

യപ്പ്യൊഴുതുണ്ടായോരുനെയ്ക്കടലിങ്കല്നിന്നി- 
ടല്ന്നയായാഠംപത്മസ്ഥിതയായ ശ്രീദേവിയാഠം. 

വിര്യമെന്നുള്ള തായമഹത്താംഗുണത്തിന്നും, 
ശാര്യമെന്നിവററയ്യച്ഛംദേവി,വാരുണി,യുണ്ടായ് . 
ശുരത്വംഭംഗിലവേഗംധീരത്വമിവലയൊത്തു 
വിരനാമുച്ചൈശ്രവസ്സരശ്വവുംപിന്നെയുണ്ടായ്. 
കാതുകപ്രദമായിദ്ദിപൃദ്ദിപ്യമായുള്ള 
കസ്തരഭമെന്നരത്നമുണ്ടായിലന്നിടിനാ൯. 
തആരെനാകിലുംതന്െറയാഗ്രഹമപേക്ഷിച്ചാല് 
പ്യാരാതെസാധിപ്പ്ിയ്യചംകല്ലവ്ൃക്ഷവും, പിന്നെ " 

യാഗ്രഹംകറന്നെടുത്തിടുവാ, നെല്ലാനാളം 
വൃഗ്രത്വംവിട്ടനില്ലുംസുരഭിപ്പൃശ്രതാനു- 
മുണ്ടായിക്രമത്തി, ലന്നവിടെദ്ദിപ്യങ്ങളായ് 
വേണ്ട തൊക്കയുംതരുംവസ്തുക്കഠംബഹുവിധം. 

പിന്നെയുംമഥിക്കുമ്പോംപോന്നുവന്നുയന്നിതു 
വന്ദ്ൃനാംഭഗപാനെറമറെറാരുധന് രൂപം. 

ആരോഗ്യാധിപനായദേവനാംധസന്വന്തരി, 
നീരോഗമാക്കിദ്ദേഹിദേഹരക്ഷണത്തിനായ്, 
തന്നുടെകരത്തിദംല്ധാവള പ്ൃയംതുഒന്പുന്ന 

സന്നമാംപാത്രംതന്നില്തുളമ്പുംസുധയോടു- 
മിന്ദ്രാദിസുരന്മാര്നിന്നരുളംദിക്കിലേയ്യ. 
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മന്ദമായ് നടകൊണ്ടാന്സവ്വരുംനോക്കിനില്ലെ, 
ശ്വേതമാംവണ്ണത്തോടുംനാലുദന്തങ്ങളോടും, 

മാതംഗവരന്വന്നുപൊങ്ങിനാനനന്തരം. 
മേദുരനാകുമൈരാവതമാംദ്വിപേന്ദ്രനെ, 
സാദരമിന്ദ്രന്൯, തനന്െറപാടിലാക്കിനാന്മുദാ. 
ക്ഷിണിച്ചുവിവശനാംവാസുകി, യതുനേരം 
ത്രാണിപിട്ടേററംവമിച്ചീടിനാന്ഹാലാഹലം. 
അന്തംവിട്ടദ്വമിച്ചപിഷത്തിന്പ്രവാഹത്താല് 
വെന്തുപോംലോകമെന്നുഭയന്നാരെല്ലാവരും. 
സവജ്ഞനായകാലകാലനാക്കാളക്രട- 

മുര്വ്വിയില്വിഴാതേറവു; വിഷ്ണുവിന്നാമത്രയം 

സ്തരിപ്പുപാനംചെയ്തു; സൂക്ഷിച്ചുസ്വകണ്ണത്തില്; 
ഫരിപ്പുലോകപിഡ; ധരിലൂകണ്ടേകാളം 

പിത്ത പീയുഷംനിറല്പള്ള ഭാജനത്തോടക്രി 
6 പ്യായിടുംധമ്പന്തരിതന്നേക്കണ്ടസുരന്മാര്, 
അടുത്തു൭ ചന്നുവേഗംപീയൂഷകംഭത്തിനെ_ 
പടുത്വമോടുംതട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ടു൦ പാന്നാര്. 
ദേവന്മാരതുകണ്ടുദേവദേവനേക്രപ്പി 
കേവലംസങ്കടങ്ങളു ണത്തിച്ചെപ്പേരുമേ. 
അതുകേട്ടപ്പോഠംതന്നെകരസ്തഭാങ്കിത൯ദേവന് 
ചേതോമോഫനമാകംമോഫിനിവടിവാന്ന; 
ദൈത്യരേമയക്കുവാ൯ തല്സമീപത്തില്ചെന്നു, 
നിസ്ത്്യപിലാസേനപീയുഷംയാചിച്ചിര. 
മോഹിനിതനിയ്മു്ള്ള മോഹനസൌന്ദയ്യത്താല് 
മോഫിതന്മാരാമവര്കൊടുത്താര്സുധാകംഭം. 
മന്ദാക്ഷമദ്യപാനാതിമത്തരായതുകൊണ്ടും, 
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4 രരമ്മാ 
നു തി 

സുദ്ദരിചില്ലിപില്ലി൯തല്ലിനാല്തളന്ിട്ട- 

മവശന്മാരായ് വന്നോരസുരരറിയാതെ. 
യവള.ംനടകൊണ്ടാ, ഭമരസമക്ഷത്തില്. 
അമരക്കെ ല്യാവക്കമമൃതംവിളമ്പിനാ- 
നവക്കുമമത്ൃത്വമന്നാളില്യഥാത്ഥമായ്. 

നി... തെത്രെലോക്യമനോഹരിതങ്ങളേച്ചതിച്ചെന്ന- 

താലോകൃദൈത്തേയന്മാരലജ്ജിതരായാര്തുലോം. 
തത്രൈവ, രാഹുലെന്നുള്ള സുരന്ത്രിദശനന്െറ 

കൃത്രിമവേഷംപുണ്ടുദേവസംഘത്തില്ചെന്നാന്. 
മററുള്ള നിജ്ജരന്മാരമൃതംസേവിച്ചപോല് 
തെറെറന്നാരാഹുതാനുംളജിച്ചാന്സുധാസാരം, 
സുക്ഷിച്ചിസ്ഥിതികണ്ടുസുരുയചന്ദ്രന്മാര്വേഗം, 
ലക്ഷ്മികാന്തന്െക്രടപ്പിട്ടിവാത്തനിവേദിച്ചാര്. 
ഹരിയു, മവ൯തലയരിഞ്ഞാനുടന്ഃപക്കെ, 
മരിച്ചില്ലച൯തല, സുധയേവായ്ക്കൊഠംകയാല്, 
പിയൂഷമാഹാത്മ്യവുംതന്നുടെമാഹാത്മൃവു- 
മിയൊരുകമ്മംകൊണ്ടുകാണിച്ചാന്൯ദഗവപാനും. 
രാഹുവിന്നുന്നുതൊട്ട, ഭാസ്ത്രരചന്ദ്രന്മാരില് 
സഫ്ുമല്പാത്തവൈരംവദ്ധിക്കനിമിത്തമായ്, 
വാവിന്നാളപരാഗംകാണുന്നുപലപ്പോഴും: 
ദേവന്മാരമരരായ, യമൃതമശിയ്മയാല്. 

൨൮.--- ത്തൃകണ്ഠമമുതത്തെസ്സുമനസ്സുകളെല്ലാ- 

മാമോദാല്ഭജിച്ച,തില് ശേഷിച്ചഭാഗത്തിനേ, 

ചന്ദ്രനെയേല്ലിക്കയാ, ലമൃുതാംശുവായ് ചന്ദ്ര- 

നാനന്ദഗാത്ര, നോഷധീശനുമായിത്തിന്നാന്. 
ഛേതുവിതാക്കിക്കൊണ്ടുദിതിജന്മാരുംരണ- 
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മതിദീഷണ,മാദിതേയരുമായിച്ചെയ്യാര്. 
സനുണ്ണജയമതിലമത്യന്മാക്കായ് ; സുഖ൦- 
സമ്പ്യാപ്യലോകം ചലിരംമോദി,ച്ചിതതിന്മൂലം. 

൨൯... പറലാഴികടഞ്ഞതാംവലുതാംകഥതന്നില് 

ചേലോടേപലസാരംസുക്ഷ്മമായ്ക്കണ്ടിടുന്നു. 
സ്വാസ്ധൃമായോത്തിടുമ്പോഠം, സമുദ്രംജലത്തിന്െറ- 

യാസ്ഥാനദേശമാകഃ; നനതിന്െറവാസനയാല് 
താഴത്തേയ്യലൊഴുകിടടംസമുദ്രനിരപ്പോള- 
മാഴിയില് ചെന്നുചേരുംജലത്തിനധ മ്മ മേവം. 

സവ്യമാംജലത്തിനുമാക്രംസമുദ്രമാം: 
സവ്ൃയീചനുംജലംതന്നിരുനിന്നുണ്ടാകുന്നു. 
അതിനാല്, സമുദ്രമാംജിവനുമൂലസ്ഥാനഃ- 
മതുനാം, വഷമില്ലാതാകുമ്പോഠംദശിപ്പുതാം, 
വഷശോഷണകാലേബഹുജീപികളൊത്തു- 
കൃഷിയുംനശിച്ചു ഭൂശദധാശുന്യമായ്ത്തിരും. 
ദൃഷ്ഠാന്തമിതുകൊണ്ട, ജീചനെറയാധാരമായ്? 
സ്ൃഷ്തമേകാണാകുന്നുജലത്തെയെല്ലാവരും, 

-അതിലുംവിശേഷിച്ചു-ജീചനമെന്നവാക്കി- 
ന്നോതിടുമത്ഥം-ജലം-ജീവ-നീരാണ്ടാണല്ലോ. 
ജലമാ, ണ്ടിതുകൊണ്ടും, ജീവനസ്ഥാനമെന്നു 
പലരും-മഹാത്മാക്കഠം-പണ്ടുതാന് കണ്ടത ല്പൊ 
സമുദ്രമഥനവും,ജീവിതമഥനവും ി 
സമമായറിയുന്നുസത്തുക്കളന്നുമിന്നും. 

മടിയന്മാക്കാക്കമിന്ുന്നതിയുണ്ടാകില്ല; 

മടിവിട്ടവര്കാണും, മഥനവിധിക്രമം 
ഓരോരോമഷാദ്വീപംചിലര്ചെന്നെത്തിക്കാണു. 

മോരോരോമഹാഗ്രന്ഥംചിലരുചമപ്പീടും; 
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മഹത്വമേറിടുന്നതത്വങ്ങഥംകാണുംചിലര്; 
മോഫഹനകലകളാല്മോഫിപ്പിക്കുന്നുചിലര്. 
ഇങ്ങനെജിപിതത്തെമഥിയയംംമഹാത്മാക്കഠം 
മംഗലചരിതത്താല്നിതരാംവിളങ്ങുന്നു. 
അലസന്മാരായവര്ജനസഞ്ചയംതന്നില് 
വിലയററതിഭാരമാത്രരായ് വത്തിപ്പുതാം. 
മടിയന്മാക്കളെകഠരുമാതൃകാമനുഷ്യരതന്൯- 
വടിവുകാണുന്നില്ലേ?-_-സ്വസ്ഥമായിരിയ്മ,ണ- 
മുണ്ണണമുറങ്ങണംവിശ്രമിയ്കണമെന്നാ- 
യെണ്ണണകമാത്രംചെയ്യാം;പണവുമുണ്ടാകണം. 

ഈചിധമുക്ളോര്മാത്രംഭാഗയപാന്മാരെന്നവര്- 
ഭാവിച്ചു കൊള്ളും;സ്വതേകാശിനുംപിടിയാത്തോ൪. 
ഒരുദിക്കിലുംപോകാ,തൊരുജോലിയുംചെയ്യാ, 
തിരവുംപകല്താനുംപോക്കിട്ടന്നപക്കുണ്ടോ, ” 
സമുദ്രമഥനമാംജിവലിതമഥനത്തില് 
സമയംചെലഃലാക്കാ൯തക്കപോല്്ജിപിതത്തെ 
പ്രവൃത്തിയുക്തമാക്കി,ഫലവത്തുകളാക്കി, 
പുവൃദ്ധാമാക്കിക്കൊഠംവാ൯തങ്ങംംക്കുസാധിക്കുന്നു. 

൯൩... ഇയനമ്മളെല്ലാവരുമാത്മീകമെന്നുംപിന്നെ; 

ലാകികമെന്നുചരണ്ടുഭാഗങ്ങളു മ്ലേള രല്ലൊ. 
ആത്മികംമാത്രമാകുന്നെങ്കി,ലിലോകത്തിങ്ക.- 
ലാക്ദമേജിചിച്ചീടാന്സാധ്ൃയമാക്കയില്ലാ- 
ജഡമാത്രരാണെങ്കില് മരവുംകല്പംപോലെ 

ദൃഡ്ഥരായിരുന്നേനേ,ചേഷ്ഠിക്കാതൊരിക്കലും. 
മനുഷ്ട്യരതിന്മൂലംജഡവുംലൈതന്പവു- 
മനുരഞ്ജിച്ചു കൊണ്ടുജിലിച്ചുവസിക്കുന്നു. 

ലൈതന്ന ഭാഗമായിക്കാ ഴുയുംഗന്ധംരുചി- 
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യാദിയാംഗു ണങ്ങളോടൊത്തുവത്രിപ്പനിര്യം. 

വിശ്രമ, മുറക്കവും, മടിയായിരിക്കലു.- 

മാശ്രയിയ്യ്ഛന്നുനമ്മഠംജഡത്തി൯ ഗുണങ്ങളായ് . 
മാനുഷ൯മാത്രമല്പ-ബ്രമാവുവരെയിന്നു 

ജനിപ്പുള്ള വരെല്ലാമിരണ്ടുംചേന്നോരത്രേ. 
ബോധത്തെത്തരുന്നതാമാത്മാവിന്നുള്ള ഭാഗം; 

രൂപത്തെത്തരുനനതുജഡഭാഗത്തിന് ഗുണം. 
ജിചിതസമുദ്രമാമിക്കലപ്പിനെക്കട- 

ഞ്ഞേവരു, മാത്മാവിനെ, വേര്തിരിച്ചെടുത്തിടടം. 
വന്പിച്ചുള്ള സമുദ്രം, മൃുതിയുംമുക്തിതാനു- 

മന്പിലൊന്നിച്ചുചേന്നമിശ്രവസ്തുവാകയാ- 
ലതിനെമഥിയ്യച്ഛമ്പോഠം, നശ്വരമായുള്ള തും, 
മുതിയുള്ള തുമായിട്ടള്ള തില്നിന്നുതന്നെ, 
മരണമില്ലാത്തതുംശാശ്വതമായുള്ള തും, 
ശരിയായിട്ടനമ്മഠംപേര്തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. 
ജീവിതമാകെനമ്മാംപ്രവൃത്തിയുക്തമാക്കി- 
ത്തിക്ക ണാകദ്ത്സ്ംമുക്കുമൊക്കയു മൊരുപോലെ; 
അന്തരിന്ദ്രിയംതാനുംബഹിരിഗ്രിയംപോലെ 
യെന്തിനുംശക്തിയുള്ള താ ക്കിക്കൊള്ള കപേണം; 
ആലസുമടുക്കുവാ൯യാതൊരുധിധത്തിലു- 

മാലോചി-ച്പനുവദിയ്ക്രാതെകണ്ടിരിയ്കണം; 
മനസ്സ്റമതുപോലയങ്ങല്കൃഷ്ഠകാര്യങ്ങളെ 

മനനംചെയ്യീടുവാ൯ശക്തമാക്കുകവേണം. 

൩൧.-- കല്യാണനിലയമാംഭൂമിതന്ഫടകത്തില് 
നല്ലപപോല്സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള തുശിലോച്ചയം; 
മനുഷ്ടയ൯തനെറയംശമായുള്ള ശരീരത്തില്, 
മനസ്സു, മഫന്തയുംസ്ഥിരമല്ലെന്നാകിലും, 
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താരതമൃത്താ, ““ലഹം?? ക്രടുതല്സ്ഥിരമായി 
തേറിടാം; ധരിത്രിതന്നാകഷശക്തികൊണ്ടി- 

ട്ടെത്രയുമുറച്ചതാ; യങ്ങിനെ ““യഹം?? താരനു, 

മെപ്പേപ്പെട്ടതായുള്ള പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കളു.- 
മേറിയമോഫങ്ങള. ബാധി ച്ചിട്ടാകുംവണ്ണ- 

മുറപ്പിച്ചധികംനാഠംനിത്തിക്കൊണ്ടിരിയ്യച്ഛന്ു. 
ജഡവസ്ത്ക്കെംതന്ന ഹന്ത? യെന്നു്ളത്ു 

ദൂഡ്ധമായ് രൂഡമൂലമായിട്ടവസിയ്യൂകുന്നു. 
സംസാരസമുദ്രത്തെമഥിപ്പോരെല്ലാവരു- 

മുത്സാഹമോടുമത്തായഹന്തയെടുക്കണം ല 

എങ്ങിനെവേണമെന്നുചറയാ:- മിക്കാണായ 
തിങ്ങിനപ്പപഞ്ചമാംവിഷയങ്ങളില് നിന്നു 

മോതി “യഹ് ത്തിനെവേരതിരിച്ചെടുത്തിട്ട്', 

മംഗലസുഖത്തിന്നും, ശക്തികളെല്പാററിന്നു- 

മാകഷമിവററിന്നു, മുത്ഭവസ്ഥാനം ദൈവ- 

മറകുന്നതെന്നു, നന്നായ് ചിന്തകൊണ്ടറിഞ്ഞുട്ട്'..- 

നിത്ൃനായിരിയ്യച്ഛന്നദേവനാംക്രമ്മമെന്നു- 

കള സ്ഥി ചാരത്തില്നല്പബലമായുറപ്പിച്ചു- 

കൊള്ള ണ; മതിന്നുമള മാഗ്ലവും, മാലോചില്ലു- 

കൊളള.കിലാനന്ദതാ; നില്ലസംശയമേതും. 

നിത്യവുമനിതൃയവുമിന്നതാണെന്നുകാട്ടാ൯, 

പ്രത്യേകംശക്തമായിട്ടുള്ളതുവിലേകംതാ൯. 

അപരിേരദ്ടയമായിട്ടുള്കൊരുവിവേകമാ- 

മനന്തന്തന്നാല്മാത്രമിക്കാരു ംസാധിപ്പുതാം. 

പിന്നെ, നാ “മഹ് ത്തിനെക്ഷമയോടൊത്തുനന്നായ 

ധന്യമാംപ ടിശ്രമവാസുകിതന്നെക്കൊണ്ടു 

ബന്ധിച്ചുമഥിയ്്തണം; മഥനത്തിനെറയത്ഥം 
റ! 
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സന്തതംകത്തവ്ൃയത്തെച്ചെയ്കുയെന്നുള്ള തല്ലൊ. 

ജീചിതംതന്നിലുള്ള സകലകമ്മത്തിലു 
മേവരു'“മഹന്ത?"യെസഞ്ചരിപ്പിച്ചിടണം; 
കമ്മങ്ങളെല്പാറേറയും, കായികം, മാനസിക 

മാത്മിക, മിവയുദെശക്തികഠംയോജിപ്പി വും 

ഭൂഡമായ്, സ്ഥിരമായിസന്പു ണ്ണുമായിട്ടുളുള 
പ്രരഡ്ധമാമുത്സാഹത്തോടാചരിയ്മ,യുംവേണം. 

ഇതുതാന്, സാധാരണ, ജീവിതസാഗരത്തില് 
മഥനമെന്നുള്ള തം; വാസ്തവമിതല്പയോ? 
പിന്നെയുമൊന്നുണ്ടോതാം:_ ഭൂധരനാഥനായും, 
കിന്നരഗന്ധവ്യക്ഷാധിപസ്ഥാനമായും, 
നിന്നുപോരുന്ന, കുന്നിനനീശനാഠമന്ദരത്തെ 
യിന്നു, നാം, നമ്മഠംക്കുളേളാരിന്ദ്രിയാദികഠം:ക്കെ ല്യാം 
നിതൃവുമധിഷ്ഠിതമായദേഹത്തേത്താങ്ങു.. 
മുത്തുംഗംനട്ടെല്ലിലെസുഷുമുയെന്നായ്ക്കാണും. 
ഭയോഗിതന്പരിശ്രമപ്രാണായാമമായീട്ടം, 
ഭോഗിപോല്, പ്യുവമാനപൃരിതനാഡികളാ- 
മിഡപിംഗളകളാല്ചുററപ്പെ ടുവയാലേ 
വടിലില്പ്പേരിപ്പിച്ചുകണ്ഡലിനിയാംശകി, 
'ക്രമ്മമാംമുലാധാരേസ്ഥാപിതമായും, ര്യ 
നിമ്മുലംമൂര്ധ് നിസഫസ്രാരപത്മശഗമായു. 
മിരിയ്യ്ഛന്നതാംസുഷുമ്മാഖ ൮) ഭൂധരന്തന്നെ 
പ്രേരണംചെയ്യന്നതാംപാലാഴിമഥനവും. 

സുഷമ്മാമഥനത്തില്, പാലാഴിതന്നില് നിന്നു 
മോഷധിശാടിപ്രാഫ്യിയുണ്ടായലിധംതന്നെ, 
'യാധാരമാവംപലസിദ്ധികളോടുക്രടീ. 
ട്രാദാനംചെയ്യി, ട്ടൊടുക്കത്തു, ചില്പ്രകാശമാ. 
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മത്മാവേപ്രാപിച്ചമൃതത്വവുംനേടിക്കൊള്ള. 
മാത്മനികാണാമിദംമഥനത്തിനെറസാരം. 

൩൨. ഇനിയും ചൊല്ലുന്നുണ്ടു :. ജീപിതമ്വഥനത്തില്.- 

ത്തനിയുമുത്സാഹിയ്യയൃസുലഭംപദാത്ഥങ്ങറം: 
ആദ്യമായ, സുരനായുമസുരനല്ലാതായും 

ശ്ലാഘ്യയോഗ്യനാംനിങ്ങറംക്കായിട്ടു, നിര്മ്മലവും 
പക്ഷപാതങ്ങഠംചേരാമെങ്കിലും, തെളിഞ്ഞതും 
നക്ഷത്രനാഥനധിദേവതയാകന്ാതും 
യാതൊന്നാകുന്നുപാത്താ,--ലായതുമനസ്സാണു- 

പ്രീതിയാലതുനേടും; പിന്നെയുമതേവിധം 

സനന്ദൃദേവിയായലക്ഷ്മീതന്നനുഗ്രഹം- 

വന്നിടു; മതു കൊണ്ടുനമുക്കുള്ളഠാകാരവും 
സാത്വികമായിട്ടേററമാകഷണിയമാകു- 
മതിനാല്മനശ്ശക്തിചിതറിക്കളയാതെ 

യതിയായ് ശേഖരിച്ചുസുക്ഷിക്കനിമിത്തമാ- 
യധികംശ്രീമാന്മാരായ് ഭവിച്ച കൊണ്ടിടുമേ. 

അപ്പോഴ തവരെല്ലാംവിരൃയശമ്യാധിഷ്ഠയാം 

ചൊല്ലൊങ്ങുംവാരുണിയാല്വിരകര്മ്മികളാകം. 
നാലാമതുച്ചൈശ്രവസ്സ്റിന്െറപോതുകൈകാലുകറം 

ബലവിര്യാഡ്യമാകം; വേഗതയുണ്ടായ് വരും. 

അഞ്ചാമതായി, വിലമതിയ്മയരാനാവാത്തതര്ട 
മഞ്ചിതപ്രഭചിന്തുകൌസ്തൂഭരത്നംപോലെ, 

നമ്മുടെമനസ്റ്സെല്ലാംശോഭയാല്കളിത്തിടും; 

മേന്മയില്ദ്ദിപ്യങ്ങളാംബോധവുമുദിച്ചിടും. 
അതിനാലാറമതാ, യാവശ്യപ്പെടുന്നത- 

്ങതിയായ് ലഭിപ്പ്യാനു, മസ്തക്കകൊടുപ്പാനു- 
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മുതകുന്നതായുള്ള, യോഗിതന്ദിവ്യശക്തി- 
യുളവാംപാരിജാതധേനുവിരൂപങ്ങളായ് , 
ഏഴാമ, താരോഗ്ൃത്താല്പൂണ്ണുമായിരി യ്ലക്ചന്നാ 

കോഴതീന്നള്ള മനഃകായങ്ങളിപററിങ്കല്- 
നിന്നിട്ട,ശുഭൂരഭൂഷചാത്തിയുംസത്വഗുണ- 

ഞാനിപ്പചേന്നും, മുതുബാധയേയകററിയും, ' 
ഇഞാനമാമമൃതുതാനുത്ഭവിച്ചിടസിതു: 
ജ്ഞാനമുണ്ടായാല്കര്മ്മമാകപേനിലല്ലിടും. 
“അല്പയോധനങഞ്ജയ, ജ്ഞാനത്തിന്നുദയത്തില് 
നില്ലാതെകര്മ്മമെല്ലാംനശിച്ചുപോകന്നിതു? 
" ജവലിയ്മുമഗ്നി,കാഷ്ടംഭസ്തമാക്കുന്നപപോലെ 
ജവലിയ്മുചഛംജ്ഞോനാഗ്നിയില്കമ്മങ്ങറംദഹിച്ചുചോം" 
ഈവണ്ണംഭഗവാനുമാവത്തിച്ചോതുന്നിതു 
സേവക൯പാത്ഥനോടുകാരുണ്ുംകലന്നതാന്. 
ഇത്തവ്വില്, ശ്രദ്ധിയ്യേണ്ടുംമേല്തരംതത്വമൊന്നു.-- 
ണ്ടുത്തമ൯മനംക്കണ്ണിങ്ങാ,്രിക്കണ്ടറിയേണം. 

ശക്തികളെല്പാംതന്നെസ്ൃഷ്ഠികത്താലീനമ്മില് 

യുക്താനുസരണുമായ് സഞ്ചയിച്ചിരിയ്യു,ന്നു. 
നമ്മുടെയിഷ്്ംപോലെനമുക്കായവയെല്ലഠ- 
മുണ്മയില്സ്വികരിയ്കരാംതൃജിയ്തഠംപെരുമാറാം 
മടികേവുന്നതെപ്പോ,ൂടനേഭയംവായ്യുംം 
മുടിയുംജ്ഞാനം, ഭയംകൊണ്ടുമൂടുകമുലം. 
തദ്വിപരിതമായിട്ടനന്തദുതിചിന്തും 
വിദ്പുത്തെജ്ജയിയ്മന്നകോടിമാത്ത:ണ്ഡദ്ദതി 
വിശീടുംജ്ഞാനലേശംപേശിയ്യ വിധ റ, നമ്മില് 
ക മേശത്തെവരുത്തിടാ൯ലയിച്ചകിടന്നീടും 

മുത്യു മവന്നെല്ലാവരുംപേടിച്പച്ചരിയ്മഛന്ന 
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ശത്രുവാംഹാലാഹലമത്രയു,മുടന്തന്നെ, 
ലോകസഗ്രഫത്തിന്നായ് സംഹാരകത്താവാകം, 
പാകനാശനദഭവ്ൃയഭാസുരമുടിരത്ത- 
ടിപത്താല്നീരാജനംചെയ്തീടും: ലവടിത്താ൪_ 
ചേരുന്നദഗവറനാമന്തകാന്തകനഷ്ട- 
മൂത്തിതാ, നാദാനംഷെഷ്ണീനമ്മെ യെല്ലാരേയുക 
മാത്തിതിത്തമത്ൃ ത്വമരുളിപ്പാലിയ്മുന്നു. 
അല്പയോ ലപലമാംമനസ്റ്സേ, ഭവാ൯ഭക്ത- 
വാത്സല്ൃയംവഷിയ്യചഛന്നഭഗവല്ക്കടാക്ഷത്തെ 
ഭക്തിയോടഹന്നിശംകേണ വിണുപേക്ഷിച്ചു 
മുക്തിദബ്രപമജ്ഞാനംനേടുകമടിയാതെ. 

൬ ൩ ഇഞ്ഞ നമാമമൃതത്തെസേവിച്ചുസുഖി വാന് 

ജ്ഞാനി യാംദേവഖന്മാത്രമര്ഹനായ് ഭപിച്ചിട്ടം 
ദാനവന്മാരായിടുംശാരിരജീപന്മാക്ക 
തന! മിയമൃതത്തിന്പാനത്തിനൊത്തിടുമൊ? 
മരണമവഷക്കമുന്മട്ടുതാനുണ്ടാകണം, 
വരണംക്ലേശങ്ങളും, സ്ൃരണംചെയ്തീടുക. 
രാഹ്ുവാംവ്ൃഭി ചാര,മഭ്യാസംപരിശ്രമം 
മോഹമുത്സാഹംവാശിയിവതന്വേഷംപുണ്ടു- 
ദേവഖനാണമമെന്നുവിശ്വസിപ്പിച്ചു, നമ്മെ- 
ക്കേവലംചതിപ്പാനായ് ക്കോപ്പിട്ടവെന്നുംവരാം. 
തിച്ചയായതുനേര,മിച്ചതി, നമുക്കുള്ള. 

മെച്ചവുംപ്രകാശവുംസച്ചരിത്രവുമായു- 
ളി ന്ദ്രിയമാകംലോകചക്ഷ്സ്സും, നിഷ്ടുക്ഷവും 

സുദദരതരമേററമാരോഗ്യാസ്പദവുമാ- 
യിരിയ്മുംചന്ദ്രനായമനസ്സം, ക്രടിക്കൊണ്ടു- 
തിരിച്ഛുഗ്രഫിപ്പിയ്മഛംദേവനാംനമ്മെദ്ദഡം. 
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കിലപ്പോളിന്ദ്രി യങ്ങളാകിയസുര്യനേയും, 

ചിലപ്പോഠംമനസ്സായപുണ്ണനാംചന്ദ്രനേയും, 

വൃയദി ചാരമാംരാഹുഗ്രസിച്ചെന്നതുംവരാം; 

പ്രഭയററല്പംനേരംമാത്രമേയതുനില്ക്ര. 
നമ്മുടെമനഃകറയമിമ്മഹാവസ്തുക്കളില് 

സമ്മേളിച്ചിരിയ്മ്ഛന്നശക്തികളെല്ലാറേറയും 
നിരുപദ്രവമായും നിര്ദ്ദോഷമായു,മെന്നാല്, 
ഭൂരിനന്മകഠംചെയുംമത്തഫസ്സിയെ പ്യാലെ, 
സ്വാധിനമാക്കിവയ്യ്യാന്വശികംക്കെല്ലാവക്കം 
സാധിയ്യൂകഛമെന്നുനന്നായ് ബോധിക്കാംനിസ്സറംശയം. 

ര്,--- ഉ്ഇക്കാണുംശരിരങ്ങറം നശിച്ചാലതോടൊത്തി 
ട്ടൊക്കവേ,മാനസാദിനില്ലച്ലാതെനശിയ്ക്കില്ല. 
ജഡത്തെ വീടുംനേരം,ദീപത്തെപ്രദപോലെ 
തുടന്നുക്ൂടെപ്പോരുമിന്ദ്രിയംമനസ്സിവ. 
ആയതിന്പരമാത്ഥംപീയുഷജ്ഞാനപാനം. 
ചെയ്യപോര്കങണ്ടിടുന്നു; കാണുകില്ലപരന്മാര്. 
ജ്ഞാനമാംസുധാസാരം പാനംചെയ്യാതെയുള്ളെ 
രാനന്ദംവിട്ടുകേഴുംമരണചിന്തമുലം. 
മരണമെന്നുകള തുമനസ്സംശരീരവും_ 
സ്ഥിരമായുള്ള ജീച൯ക്രടിയുംനശിജീപ്പുതാ. 
യന്തരംഗത്തിലോത്തുസന്തതംവെന്തുലെന്ത 
ജന്തുക്കറംഖേദിയ്യന്നിതായതാണതിന്ഹേതു. 
അനിനാല്,ജിപനായചൈതസ്ത്ലസ്തതാനു- 
മതിനിസ്റ്റാരമായദേഹമാംജഡംതാനും 
രൂടി,യിക്കണ്ടിടുന്നവിപിധപിചിത്രമായ്: 
മോടികൂടിയതായജീലിതക്കലര്പ്പിനെ, 



അധ്യായം ൨ 

ി ശ്ര മ്മാ 
ടാ 

മഥനംചെയ്യുലേറെപിരിച്ചു കൊള്ളേ ണ്ടതു 
പ്രഥിതമാകംമോഹംതന്നിലുല് കൃഷ്ഠമത്രേ. 

൩൫.--- ഇനലിശ്വമാകും സാക്ഷാല്ബ്ര്മമാംപുരുഷ: 
ഭൂവിനുംവിവസ്വാനുംമധ്യഭാഗത്തില്ക്രടി |[നില് 
ശിതാംശുപോകുന്നേരംസുയ്യനെമറയ്യു യാ- 
ലോതിടുമപ്പോഠംസുയ്യഗ്രഹണംകാണുന്നതായ്. 
ചന്ദ്രനാകുന്നുവിരാഠംപുരുഷ൯തനെറമനു- 
മിന്ദ്രിയപ്രതിനിധിയായിടുംനേത്രത്തിനെ, 
സ്മ്യനെന്നോതുമതുകാരണം,സുയ്യന്നുള്ള 
ഗ്രഫണത്തികല്,വിരാഠംപ്പുരുഷന്തനിയ്യുയള്ളോ- 
രിന്ദ്രിയഗ്രാമമായകണ്ണാകമിനന്തന്നെ,- 
യാഗ്രഹാധിഷ്ഠാനമാംമനസ്സാംസോമനാലേ 
മറയ്മപ്പെടുന്നതു,മുറയ്യ്്ലകഥതന്നില്, 

മറയ്യുചള്ളടയവര൪യോജി പ്പിച്ചരയ്ക്രയാം. 
ഭൂമിത൯നിഴല്പിഴുമേണാങ്കബിംബത്തിങ്കല്- 
പരണ്ണമി;്കപ്പോളുണ്ടാംസോമനുള്ളപരാഗം. 
നോക്കുമ്പോഠം-വസ്തവിന്െറ ്ലായകളെല്ലായ്ക്രോഴും 
നീക്കംക്രടാതെ,വസ്ത്പോലവേയിരിയ്യുന്നു; 
ചേ ധ്പോല്, ഭൂമിശിതഭാനുലേഗ്രസിപ്പുതായ്' 

പ്പി പ്യാലതുട് ശരിയാണെന്നുപറത്ഞീടാം. 
സവ്വവസ്ത്രുക്കളേയുചുവ്വിതാന്,തങ്കലേയ്യു 
സഠ്ൃദാവലിക്കുന്നുതന്നുടെ ശക്തിയാലെ. 
ആകയാതഗ്രഹണര്തില്,ലാകികവിഷയമാ- 
മാകഷംവിരാട്ടിന്െറമനസ്സറവിഴുങ്ങയാം. 
അപ്പ്യൊഴിഗ്രഹണങ്ങുളാ വിരുഠം പ്പുരുഷനെറ 

യതതുനേരത്തുളള വൃഭിചാരമെന്നോതാം 
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൧.4, 

പാന് 

മനുജന്മാക്ഷമിതുമനുയോജിക്കമുലം 

വദി ചാരമാംരാഹുബാധ കൊണ്ടുള്ള തായ- 

ദോഷങ്ങളൊന്നും തങ്കല്ബാധിയ്യ്യാതിരിയ്യവാ- 

നീഷല്വിട്ടിട്ടുകളിച്ചിശനെബ് ഭജിക്കണം. 
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് വിരാറഠംപ്പുരുഷന് വൃയഭിചാര- 

മേന്തുമ്പോംം, മനുഷ്ക്ദംഭൂംശിപ്പാനെളുപ്പ മാം. 

൩൬. ഭധഗ്യന്തരേണചൊല്ലാംയുക്തിചേത്താലോ 

൩9.5. 

സംഗതിയുടെബലാബലങ്ങറംകണ്ടിടുവാന്൯. _ചിപ്പ 

ഭൂമിയേസുയ്യനോടുയോജി പ്പിയ്മ്ുന്നതായ- 
രേഖയേ,ലന്ദ്ര൯കടന്നിടുസസസമയത്തു 

ഭൂവാസികഠംക്കു, ചന്ദ്ര൯തന്നുടെമറവിനാല് 
ബ് :ഭ്നവേക്കാണാതാകില്ബ് ഭാനുമല്ഗ്രഹണ്മാം. 

ചന്ര്മിത്രന്മാരുടെമധ്യത്തില്ധാത്രിനിന്നാല് 
ചന്ദ്രനില്പ്പതിച്ചിടുംക്ഷോണിതന്നിഴ,ലപ്പോഠം- 
പിര മാവാ്തിത്്റരംനില് 
ചൊന്നാതുമാഡ്യമാണോ,ബാലിശമാണോ,-നോക്കാം. 

ശാശ്വതതത്വശാസ്ര്രമായീടുംചേദത്തിന്െറ [ 

ഭാഷ്ട്യമാംപുരാണത്തില്,ാഹണം,രാഹുവെന്ന- 
ദുഷ്ഠനാമസുരന്െറദുശ്ചേഷ്ണയാണെന്നുതാ൯ 

സ്പുഷ്ടമായ് പ്പറയുന്ന, ക്രസാതെലേശംപോലും. 
ഈയദിഃപ്രായംവെവ്ൃയഷ്കകഡഥവിശ്വസമെന്നു 
പ്രായശഃപറയുന്നുപാശ്ചാത്യപരിഷ്ടരാരി. 
തന്നത്താന്പരിക്ഷിച്ചുനന്നായിചിവേചി വി 
ട്ടിന്നിതില്സൂക്ഷ്യതത്വംകാണ്മതാമത തുത്തമം. 

൦ഗഠാഡമായ് ബുഭധിവപ്പുനോക്കിയാലിതുരണ്ടും 
രൂഡ്ധ മുലമാണെന്നുനമുക്കുബോധപ്പെടും. 
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ര്ൂമ്മാ 

ഒന്നിങ്കല് ജഡീയത്വംമറെറാന്നിലാത്മീയത്വ_ 
മെന്നുള്ള ഭേദംമാത്രംതോന്നുവാ൯,പക്ഷെ!കാണും. 

ശാസ്രരജ്ഞരിന്നു മുള വരിവസുമതിതന്നെ 
നേത്രഗോചരമാക്കിത്തിക്കുന്നുജഡമായി. 
പ്രകൃതിശക്തിയെല്ലാംപ്രകൃത്യാമുടങ്ങാതെ 
പ്രവത്തിയ്യന്നുയന്ത്രംപോലെയിങ്ങന്ധമായി. 
അവരില്നിന്നുകിട്ടമിചിശ്വം,ജീവന്വിട്ടും 
കേവലംബോധാവിട്ടുംസ്വാശ്രയംവിട്ടുമത്രെ: 

വേദമാംസനാതനശാസ്രത്താല്,ധരിത്രിയേ 
വേദിപ്പിക്കുന്നു.ജീവനുള്ള തായിട്ടുതന്നെ. 
ഞാന്തന്നെവസിക്കുന്നിതെന്നുടെശരിരത്തില്; 
ഞാ൯തന്നെവസിയ്ുചഛന്നിതിന്ദ്രിയാദ ദൂ ംഗത്തിലും; 
മാമകശരീരത്തിലോരോരുഭാഗത്തിലും 
സമ്മേളിച്ചിരിയയന്നുഞാ൯തന്നെസമ്പയണ്ണനായ് 
ഞാനോ.എന്നംഗമൊന്നോ,നിങ്ങളെ,_നിങ്ങഠംക്ക് 
രംഗത്തെം-.സ്റുശിക്കുന്നുവെന്നുവന്നിടുന്നേരം, | മേളോ- 

ഞാനാണുസ്സശിപ്പുപ൯ ;സ്ത്റശിക്കപ്പെടുന്നവന് 
നിങ്ങഠംതാ൯-തക്കമില്ല-ബോധ്യമാണെല്ലാവക്കും. 
സധ്യലോകവുമെന്നു,മാത്മാവാമിശ്വരനാ- 
ലാവേശിച്ചധിവസിച്ചിരിയ്യ്ഛന്നതാകുന്നു. 
ഏകമാമാത്മാവുതാനേകമാംശരിരത്തി - 

ലാകവേനിറതഞ്ഞിരിന്നീടുണി,തപ്രകാര- 
മേകമാംവിശ്വാത്മാവാണിച്ചരാചരവിശ്വ- 
മാകപചേനിറഞ്ഞിരുന്നീടുന്നിതെപ്പോഴചമേ. 
അത്രയുമല്പ-ഗാത്രംചേഷ്ടിപ്പാനാത്മാവിന്െറ- 
നിത്യമാം ന 

അതുപോലിപ്രപഞ്ചംപ്രവത്ത! യ്മേണമെങജ്മി- 
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ലേതിലും,പ്പരമാത്മാസാന്നിധൃയമുണ്ടാകണം. 
പുത്തനുംപഴയതുമായുള്ള ശാസ്ര്ങ്ങളില് 

പ്രത്ൃക്ഷമായിക്കാണുംവൃതൃയസമിതല്ലയോ? 
ജിപനററന്ധമായവിശ്വത്തേത്തരുമൊന്നു: 

ജിീവനാല്സന്ധാനമാംവിശ്വത്തെയന്യംതരും, 

൩൮.--- പ്രുാണനുള്ള.തൃംപ്രാണനററതുമായിരണ്ടു.- 

പ്രാണിയെക്കണ്ടാല്നമുക്കേതിലാണതിപ്പിയം! 
നിശ്ചയമായി!.പ്രാണനുള്ള തേപ്രിയപ്പെട്ട്: 
വിശ്വവുമപ്രകാരംചത്തതിലിഷ് ടപ്പെടാ. 
വാരിധിശൈലംനദിയാദിയായുള്ള തെല്ലാം 

നേരായിജ്ജിവനുള്ള ദേവാംശമെന്നായ്ക്കാണ്മു. 
ഹിമവാ൯ഗരരിപിതാ,ജാഹാവീസുരസ്രോത- 
സ്ലുമല൯ഗംഗാഭത്തന്തന്നുടെജനനിയാം. 
ഇതുകളെല്ലാമിശ൯തന്നുടെയംശമായി 
സ്തൃതതംകാണുന്നിതുസമമായ് സജ്ജനങ്ങം. 

0-5 വവസ്ത്രപേതുമേയെന്നുമിശന്െറയംശമെന്ന- 

വാസ്തരവമാരുമെന്നുംമറക്കാതുറയ്ക്ക,ണം. 
ദിവ്ൃനാമാദിത്യനെ റഭവ്ൃമാമാത്മാവുതാന്, 
ദേവിയാം വിശവംഭരതന്നുടെയാത്മാതാനും. 
ന സ്യ ) മ്മഠംതന് കണ്ണുകറംക്കുകാഴ്ചയുള്ള പ്പോ,ളെല്ലാം 
നന്മയില്ക്കണ്ടകൊ ംവാ൯ സാധ്യമാകുന്നപോലേ. 
സൂയ്യനും വിരാട്ടിന്െറനേത്രമായെല്ലാനാളം 
കായ്ങ്ങറംഗ്രഹിയ്കുന്നു,ബോധപൃഠ്കംതന്നെ. 
സോമന്,മമേയാത്മാവാകിയവിരാടിന്െറ 
നിമ്മലമായീടുന്ന മാനസമാകുന്നല്ലോ. 
മാനസമോരോനേരമോരോന്നേവിചരിയ്യു,. 
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മാനയേയിരുളാക്കു,മിരുളേഗ്ലജമാക്കും; 
പാശത്തെപ്പ്ാമ്പെന്നോക്കു”*മല്പപ്പപാശമാണു; 
ലേശമായ് ച്ചലിക്കുന്നു,പാമ്പുതാനില്ലവാദം; 
ആതശ്ുഗനിളക്കയാലല്ലയോചലിപ്പുതു, 

പാശംതാന്നിസ്സറംശയം-പാമ്പായിപരാതനം"-, 

ഇങ്ജിനെയോരോവിധംശജിയയംമനസ്സിന- 
ങ്ങുമേനിലയില്ല,സൂക്ഷ്ടുമായ് ക്കാണുംവരെ. 

വാസ്ത്രവംകാണുന്നേരംമനസ്സങ്ങടങ്ങിടും; 
മാനസമടങ്ങുമ്പോം,ജ് ഞാനവുമുിച്ചിടും. ലി 
ഇത്ങ൭ നനിനയ്യച്ഛമ്പോംം, ലന്ദ്രനെപ്പയോലേമനം 

തിങ്ങിനമാററങ്ങഠംക്കുമുലസ്ഥാനമാംദൂഡം. 
മാനസത്തിന്നുംശീതദധിതിയു്ഛമൊരുപോലെ . 
മാന്പന്മാര:മതി?യെന്നുപേരിനെച്ചൊല്ലുന്നുണ്ടാം. 

ര്ഠ.--- പ്രാണികളെല്ലാംതന്നെഗ്രസ്വദേഹരായ് ഭവി- 

പ്രീണ്ടില്ലുവസിപ്പതുപോലവേലിരാഠംപ്യുമാന്, 

'സാനന്ദംവിശ്വംതന്നില്വ്യാപിച്ചവസി കുന്ന 

_സന്ദേഫമില്ല-മാത്രാഭേദമേയിതിന്നുളള. 

ശീതദീധിതിനിത്ൃമവൃക്തമായിക്കാണും: 

ചിതൂഭാനുഒ വെക്കാണുലവ്യയക്തമായിട്ടനിര്യം. 

മാനസംമലിമസമവ്യക്തമെല്ലാവക്കു: 

ദുഷ്ണൂമാംസ്സുഷ്ടരമായിട്ടിന്രിയംസകലക്കും. 

ക നനന ന്നി 

ലൊരുവ൯പോലുമതുവിശ്വസിയ്മചമാവണ്ടൊ? 

കണ്ടെന്നാല്വിശ്വസിയ്യൂ്ചാരണ്ടുപക്ഷമില്ലാതെ; 

കിയാ 
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വൃതാരം 

പിശ്വനാഥനാംവിരാഠം പ്പ രുഷന്൯-കണ്ണാകുന്ന - 

വിശ്വ ചക്ഷസ്സുകൊണ്ടുസവ്വവുംകണ്ടീടുന്നു. 

നി ഇപ്പോളിസനാതനശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തവഴി- 

യ്യലെപ്പുരുംസൂയ്യുസോമധഹണസാരംകാണായ്'. 

മാനസംയലോകത്തിഡംലൌകികകമ്മത്തിനും 
മനമായടങ്ങിടുമായവസ്ഥയ്യുചൊല്ലം 

ദരംശിലു ളൊരുദുഷ് ടചാരിത്രസ്ഥിതിയെന്നു, 

പേശലശഗുണംതേടടംനിശിതാത്മക്കഠംമേലും. 

ശാന്തതതെറവമ്പോഴ,മാഗ്രഹംസാധിയ്യ്ുവാ- 

നെന്തുംനാംചെയ്യമ്പോഴം,വിഷയസുഖേ കുയേ- 

കാംക്ഷിച്ചുനില്ല്യമ്പോഴും,വൃഭിചാരിയായ് നമ്മറം; 
- സുക്ഷിക്കു-കതുനേരംനമ്മളദ്വിഗ്നന്മാരാം. 
ഭൂമിയിമ്മട്ടു,വിരാഠംപ്യരുഷന്തന്െറമനം 

നിമ്മൂലംമറപ്പുതാംചന്ദ്രോപരാഗസ്ഥിതി; 

സൂമ്ൃനേഗസിപ്പതുസാരമാംവിരാട്ടിന്െറ- 

യായ്യ്യമാമിന്ദ്രിയത്തെമനസ്സുമറയ്മ്യാം. 

നോക്കുമ്പോളിതുതന്നേ-യിന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം 

ചെല്ലെട്ടാള്ള.ംമനോവികാരങ്ങളാല്മറപ്പതും. 

ഇതിനും,പാതിയ്രത്യരാഹിത്യമെന്നുചൊല്ലാ,- 

മിതുതാ൯രാഹുവെന്നുവിളിക്കപ്പെടുന്നതും. 

ചിന്തിച്ചാലേതുമട്ടംരാഹുവാണെല്ലാററിനും 

ബന്ധമിന്നതിന്നില്ലവികല്ലമല്പംപോല്ം. 

പ്രാചിനമാകംചൈതസ്യാത്മകശാസ്രങ്ങളം, 
പാശ്ചാത്യംജഡാത്മകശാസ്രവും,സ്മരാംശത്തില് 

വൃത്യാസമില്ലല്ലവു,മുണ്ടെന്നുതോന്നുന്നതു 

ഭാവനാവിലാസുത്തി൯വൈചിത്ര പ്ംകൊണ്ടമാത്രം. 
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ക. 

൪൨--- നമ്മളിപിശ്വത്തിനെപ്പഠിക്കുംനേരയമതും 
നമ്മേപ്പോലേകാദശമംഗമുള്ള തായ ക്കാണാം. . 

വായുവുംഗന്ധംജലമിവകയെല്ലാംശരി- 

യ്ക്തീയൊരുവിരാട്ടായവിശവവുംവഫിയ്യക്ന്നു. 

ദേശമെന്നോതുന്നതുമവന്െറമത്രോത്രേന്ദ്രിയം: 
ദേശമോ,വസ്തൃശൂസ്ത മായൊരുദിക്കാകുന്നു. 

അത്തമററതാംവിരാഠം പ്യരുഷ൯തനെറകണ്ണം: 

കാന്ത മാംനമ്മറംകണ്ണംചെറിയതെന്നേയുള്ളൂ. 

ഇതുസുക്ഷിപ്പുകേഠംപ്പി൯:-ശബ്ദത്തെഗ്രഹിക്കയാ- 

ണേതൊരുശ്രോത്രത്തിനുഹനിത്യമായുള്ള വൃത്തി, 
യഷോഗവുംവിയോഗവുൃമിങ്ങനെരണ്ടുകൊണ്ടി- 

അങാഗമിയ്യുന്നുശബ്ദുമെപ്പേരുമിപ്പാരിങ്കല്, 
കൈകൊട്ടീടുകമുതലായവയോഗങ്ങളാം 

കൈകൊണ്ടുമുണ്ടുകിറന്മോള.ണ്ടാംവിയോഗവും. 

ചേ൪ച്ചയുമകല്ച്ചയുംചേരുന്നുദേശംതന്നില്; 

തിര്ച്ഛയായപ്പോഠംതന്നെയൊച്പയും പുറപ്പെടും. 

ദേശത്തിന്പുറകിലുംത്രോത്രത്തിന്പുറകിലു- 

മിശ്വര൯വസിയ്ക്യയാല്,ശബ്ദംനാംഗ്രഹിപ്പുതാം. 

൪ ൮. നഠസിക വസ്തരക്കളെവാസിയ്ക്രനിമിത്തമായ് 

1) ) 
വാസനഗ്രഹിയയ്ുന്നുസുക്ഷ്മമായ്ജീപിപ്ഗ്ം. 

വായുവോവഹിതാനോ വാസനയുള്ള തല്ല; 

വാസനതോന്നുന്നതുവസ്തരസംബന്ധംമൂലം. 

അതിനാല്,ഗന്ധാം,ന്രവ്യമാകിയഭൂമിതന്െറ 

സതതഗുണമല്ലെമുക്ഷിതിതാ൯ഘ്ലാണേന്ദ്രിയം. 

തആത്മാവാംജേഞത്രസാഹ്റാല്,ഗന്ധമാകിയനാസ 

പത്മാടിദവ്യഅമാംഭൂമിയെഡ്രൊ ണിയ്യളുന്നു: 



ഈശ്വരാവതാരങ്ങറം 
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ഏവമാം തെളിവിനാ,ലുവിതാന്,വിരാട്ടിനെ റ 
ദിപ്യമാംഘ്ലാണേന്രിയമെന്നുനാഭമറിഞ്ഞി തു. 

രര. രസങ്ങംംഗഹിച്ചിടാ൯രസനയലിയേണം; 

രസനയുണങ്ങിയാല്സിതയുംഗുണഹിനം. 
ജുലമാമുമിനിരാലലിയാതൊരുരസ__ 
മുലകിലൊരുവക്കംകൈവരികയുമില്ല. 
ജലമാകുന്നുവിരാഠം പ്യരുഷനുതന്െറനാക്കെ- 
ന്നലസാതോക്കാമല്പമാലോചിയ്യുചകിലാക്കും. 

൫... ശീ തോഷ്ണ്ണങ്ങളു ംപിന്നെമാര്ദ്ദവംപാതഷ്യവു- 

മതതില്വത്തിപ്പാതായോതിടുടംസശി ചുനാം 
ഏവമിഗ്ഗണങ്ങളെക്കേവലംബോധിപ്പിക്കാ- 
നാവശ്യമുള്ളന്ദ്രിയംസശനേന്ദ്രിയംത ന്നെ. 
ശിതോണ്സുങ്ങളെ,യെങ്ങും വഹിച്ചുനിറപ്പതു 
മാതരിശ്വാവാ,ണതൂവിശ്വത്തി൯ച മ്മംതന്നെ. 
ഇന്ദ്രനാകുന്നുകൈകഠംതന്നുടെയധിശ്വരന്; 

ഛഐന്ദ്രമാംപദംനമ്മഠംബാഹുശക്തിയാല് നേടം. 
കാലുകറംക്കധിശ്വര,നിന്ദ്രന്െറസഹജനാ. 
യെല്ലാലോകവുംവ്യാപിച്ചുള്ളെ ഠരുനാരായണന്, 
ചൊല്ലൈഴുമുപേന്ദ്രനാ;ണദ്ദേഹംലോകാലോക- 
മെല്ലാമെല്യാപിപ്പുള്ളോന്,വിസ്തീണ്റ ബോധാത്മകന് 
ഇങ്ങിനെ,വിരാട്ടിന്െറകൈകാലായ' വത്തിയ്യയന്നു. 
മംഗലാത്മാവായിടുമിന്ദ്രനുമുപേന്ദ്രനും. 

[ 

ര്൬.- വ്ൃവിടത്തിങ്കലെല്ലാമഗ്നികഠംജ്വലിയ്യയന്നി. 
തവിട്ടെപ്രകാശവുമീശ്വരവാക്കമണ്ടാം. 
പാക്കുകഠംപുറപ്പെടാ൯കാരണംജിഫ്വയല്ലോ; 
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വാക്കുക ംമന്ോഭാവമയ്മരെഗ്രഹിപ്പിക്കാ൯; 
വാക്കുകഠംമനസ്സ്റിന്െറവാഫനമാകുന്നിതു; 
വാക്കുകളില്ലെന്നാകിലറിവുമില്ലാതെയാം; 
അറിപാണെല്ലാവരുംപ്രദയായ് പറവതുഃ- 

മറിവോപ്രകാശത്തില്ഗുണമാകുന്നുതാനും. 
ദീപ തതാല്വസ്തുക്കളേക്കാണുന്നപോലെതന്നെ, 

ദീചമാംവാക്കുമനോഭാവത്തെത്തെളിച്ചിടും: 

അതിനാല്പ്രകാശങ്ങളൊക്കവേവിരാട്ടാകും 
ചൈതമസ്പസ്വരൂപന്െറ വാക്കാണെന്നറിഞ്ഞിടാഠ. 

ശശിസൂയ്യാഗ്നിഗഹതാരകജ്ടോതിസ്സറുകറം 

ശോഭിച്ചനാഠംമുതല്ലേഛ ഭാഷയായി ജ് ഞാനമുണ്ടായ് . 

ചൊല്ലെ്ാള്ള നല്ലവാക്കിന്നൊക്കെയാസ്റ്റദമാകും 

ുഖ്യമാംവിജ്ഞാനത്തോടൊത്തിടുംപ്രഭാപൃരം. 

ഇനദ്ദശപ്രഭയായോരറിവാമഗ്നിയല്ലൊ 
ലിദ്ര പ൯വിരാട്ടിന്െറദിവ്യമാംനേത്രങ്ങളായ് . 

൪ മാഷ നനമ്മുടെഒ വവതായദേഹത്തില്ക്കാണുന്നതാ-- 

മെണ്മണിപ്പായങ്ങളാമംഗങ്ങളെല്ലാംതന്നെ 

പിശ്വമാംശരീരത്താല്വ്യാപി ച്പൂനിന്നീടുന്ന 

പിശവരൂചനാമീശന്തന്നിലുംകണ്ടിടുന്നു. 

ഈശ കന്റവിശാലമാപേശികഠംതന്നില്നിന്നു 

ലേശമായവയവംനമുക്കിങ്ങുണ്ടായ് വന്നു. 

അസാഖ്യംകുളമൊരുകായ ലാല്പുരില്ലിടും:- 

മസ ഖ്യംദേ്ഥംനിറഞ്ഞിടുവാർനീശ൯പോരും. 

അപ്പമേയനാമീശന്തന്നുടെകൈകാലുക- 

ളിപ്പ ചാരമീനമ്മംക്കുള്ള താംകൈകാലായി. 

ഇങ്ങനെസുക്ഷിച്ചുനാംവിക്ഷി ചീടുന്നനേര- 

മെങ്ങു മീശനില്നിന്നുനമുക്കുഭേദംകാണാ. 
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രി 

ചെവൃതാംാഭായാപടംനോക്കിനാ മൊരുത്തനെ- 

യറിയുന്നേകദേശം; തെററാതെപലപ്പോഴ്ും: 

കേവലംപരിമിതരാകിയനമ്മെനോക്കി- 

ക്കേവലന്തനെറതത്വംസാരവേദികഠംകാണും. 

ആഴിതന്നവസ്ഥകളറിയാനാഴിമുററ- 

മാരുമേകാണുന്നില്ല; കാണുന്നതല്ലംഭാഗം. 

പ സറ്ാഗരംതന്നില്നിന്നിട്ടൊരുകൈവെള്ള “കോരി 
സാഗരത്തിലെജലസ്ഥിതിനാംസ്ഴഫിച്ചിടും 
ഈശസാഗരത്തിലെച്ചെറതാമൊരുബിന്ദു, 
_അഥവാ-ചെറിയൊരുചലനമമനുജന്മാ൪. 
അതിനാല്,പരമാത്മതത്വത്തെഗ്രഹിച്ചിടാ- 
നതിയായ് മോഹിയ്യ്ഛന്നോരാസ്തികന്മാരെല്ലാരും 
തന്നെ,അമന്തന്നെയപഗ്രഥിച്ചുപരിക്ഷിച്ച, 
തന്നുടെയാത്മാവിനെ, തന്നുള്ള ല് നോക്കിക്കാണും. 

൪൮. ുകനാമിശ്വരന്െറയംശമാംനമ്മളെങ്കി. 

ലേകരൂപമായ് വേണ്ടേകാണുവാന്സമസ്തവും? 
ഈയൊരുശങ്കലേശമണ്ടാകന്നെങ്കില് കേ: പ്പിന്- 
കേവലംപരിമിതപ്രാണിയാംജിവിയ്ക്കിന്നു- 
കൈവന്നചെറിയൊരുഛായ,യാദ്ദേവനുള്ള 
വിവിധ ജായയോടിന്നനുയോജ്യമായ്ക്കാണാ. 
ആദ്ൃന്തമില്ലാത്തതുംനിത്യവുമനന്തവും 
വേദ്യമല്ലാതുള്ള തുംഹുദ്ദവുംസവൃസ്വവു- 
മായുമള ഭഗവാന്െറഛായനാമെടക്കുകി_ 
ലായതോരോന്നു മോരോനിലയി,ലോരോന്നായി_ 
ക്ക-ന്ദീടാ: ലു വേണ്ടപോലൊരുസാമ്ൃ. 
മുണ്ട” :യ്ലൃതു;ബോധ-മല്ലെങ്കില്- ജ്ഞ?ാനമല്ലൊ. 
ഈ റധമെന്നുള്ള തുനായ്മ്ു റംക്കുംനരികഠംക്കു. 
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തു മ്മാ 
ങ് 

മിച്ചയ്യച്ഛമെറുമ്പിനുമാനയ്യക്ചംമനുഷ്ടന്മം 
തുല്യമാമവസ്ഥയാഃമാകാരംമാറിയാലു- 
മിഒ൭ ല്ലൊരുഭേദംതെല്ലംബോധത്തിന്നൊന്നിങ്കലം. 
രൂപമൊന്നുമില്ലല്ലോ,ബോധമൊന്നിന്നുമാത്രം; 
രൂപമററതില്നിന്നുരൂപമുള്ള പയുണ്ടാം; 
മാധു ംപുണ്ടരൂപഫീനമാംസിതകൊണ്ടു 
 ബോധിച്ചുപലഹാരംചലരൂപത്തില്തിക്കാം. 
പ്രത്യേകം രൂപമൊന്നുമിശ്വരന്നില്ലായ് കയാല്. ല് 
പ്രത്യക്ഷരൂപമെല്ലാമീശ്വരന്നുള്ളോന്നത്രേ. 
നമ്മാംക്കുപ്പതേകമാംരൂപമുള്ള തുമൂലം 

നമ്മുടെഛായയേകരൂപമായ് വത്തിയ്മയ യാം. 

ഈശ്വരനരൂപിയാ,ണതിനാ ഖര്ട്ധേത്തിന്നി: 

 ഛപോല് വ്ഹുരൂപംസന്ദദാല്വസന്്ുല്ലേരും. 

$ രൂപമുള്ളതും രൂപമില്ലാതുള്ള തുംതമ്മില് 

രൂപണംചെയ്ക്കാ, നൊരുവൃത്താകാരമാംകണ്ണി- 
വേ ണ്ഴമായതൃതന്നെജ്ഞാനമായ് പറവതും; 

കാണു മീതത്വത്തിയം ,ലീരണ്ടുംയോജിപ്പോടേ. 

ര്൯.-- ബ്വോധമെപ്പോഴുമൊന്നുതന്നെയാണെന്നുദിപ്പ 

മേധാവിചൊന്നീടിലു,മായതിന്യുക്തിയെന്താം? 

44ഒന്നഞാനറിഞ്ഞീടു,മൊന്നുഞാനറി ത്തിടാ?? 

എന്നുലൊല്പമ്പോ,മെരുതോന്നലുണ്ടായെന്നത്ഥം 

 തോന്നലാംജ്ഞാനുമെന്നുംതൃഛിയൊത്തിരിയ്യുന്നു: 

തോന്നായ്കുയെന്നമയഡ്യ) മതരഛ്തിയൊത്തുവാഴും. 

തൂപ്ിയാംതോന്നലിങകല്, വമ്പന 

തുല്പരാ;മതുകൊണ്ടുബോധമാക്കുമേയൊന്നാം. 

ഹു രൂപരാംജന്തുവ്യാത, മെന്നിരിയ്യ്ിലും 

മഹനീയനാമേകദൈവത്തി൯ബോധംതന്നെ- 
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യേതില്പവ്യാപി,ച്ചപയെല്ലാററിനേയും,പ്രാണ- 

നുള്ള വയാക്കിടുന്നുകല്യാണാകരന്ഫരി. 
ഈവിധം,വേദങ്ങളിലീശ്വരന്ഘോഷിച്ചുള്ള- 
തേവരുംമനംവച്ചുപഠിച്ചുകൊള്ളേ ണ്ടതാം. 

൭. സൃക്ഷി പുവിക്ഷിച്ചിട്ടിലിശ്വത്തെ പ്യരാതനര 

ശിക്ഷിച്ചാ൪ജീവനുള്ള സത്താകുംവസ്തുപെന്നും, 
തത്വജ്ഞാനികളദ്യതനന്മാ൪പ്രപഞ്ചത്തെ- 

യെത്രയുംജഡമായിക്കാനുെന്നുവെന്നുംകണ്ടാര്, 

രൂപത്താല്ജ്ജഡാത്മകമായിട്ടകാണുനപര്, 

ഹാ! പാപം! ജന്തുകളൈയോകനനുനിചോല്ലമായ് 

പണ്ടത്തെയാള്ലാന്മാരാമൂഷികളെല്ലാവരും- 
എ്ടതു,ലോകമററത്മമയമാ; യതുമുലം 

രണ്ടില്ച പ്ലസവ്യമേക; മാത്മാവാമീശന്മാത്ര- 

മുണ്ട,തുകൊണ്ടുഭിന്നമെന്നുള്ള. തില്ലെന്നുല്ലോ. 

ഇഈവിധംസൂക്ഷ്തതത്വംകണ്ടുകള യോഗിന്ദ്രന്മാര് 
ഭാവൃകംതരേ ണമിന്നതിനായ് നമി യ്ഛന്നേ൯. 

നമസ്ത്േക്രമ്മാകൃതേ,നമസ്തേപിശ്വംഭര, 
നമസ്ത്േനാരായണ,നമസ്സേനമോനമഃ 

 നമസ്ത്സേമത്സൃരൂപ, നമസ്ക്ലേക്രരമ്മരൂപ, 
 നമസ്നേകിടിരൂപ, നമസ്നേനരഹരെ, 
_നമസ്നേവടുരൂപ, നമസ്തേദൃഗുപതെ, 
 നമസ്നേശ്രീരാഘവ, നമസ്തേകാമപാലം 
നി നമസ്സേകംസാരാതേ, നമസ്സേകല്പ രൂപ, 
മ നല്ലു നമസ്തറേനമസ്തതേ; | 

മര് ത്ൃരൂപേണഞാനുംധാത്രിയില്വസിയ്ക്കിലും 
വൃത്ഥമായ് പോക്കീടുന്നു നിത്വവുംഭഗലാന്്റെറ_ 
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ഭക്തിയില്ലാതെ,പരമാത്ഥമാംജ്ഞ:നിട്ടു.. 
മരത്യജന്മത്തെ, യെന്നോത്തേററവുംഖേദിയ്യ്്ുന്നേന്. 
ഏററവുംകടടതായരുജയുംപിടിപെട്ടേന് 
മുറവ൮മെ൯ഗ്രഹങ്ങളംപിഴച്ചനിന്നിടുന്നു. 
ലെറെറന്നാകിലുംനിനന്െറകൃപയിങ്ങുണ്ടായങ്കി- 

ലേററവുംഭാഗ്യവാനായ് ത്തീരുമായിരുന്നഞാന്. 

ദേവരാംഭക്തന്മാരിലാധിയെവളത്തതാം 
ജരയാംപിശാചിയെപിയൂഷകടാക്ഷത്താല് 

ദുരവെയകററിയമാധവല, ഭവാനെന്റെറ 
ഭൂരിദൃഷ്കൃതംപോക്കാ൯ ചില്പിയാല്നിരാജനം 

ചെയ്തുചേണുമേയതിന്നടിയന൯ത്വല്കിത്തനം 
ചെയ്യുന്നേന്ജനാര്ദ്ദന,ശത്രുസംഹാരമുത്തേ 
പാഹിമാംക്ര൪മ്മാകൃതേ,കേതുലിച്ഛേദ,നമഃ 
പാഫിമാംപിയൂഷാത്മന്! പാഹിമാംനമോനമഃ!! 

ശ്ഭാ. 

പ്്വ്മാട 

വ്വരാ ഹാവതാരംാം 
ന രം 

അധ്യായം നം 

(കളകാഞ്ചി.) 

൫൧.--- ഹരിചരണനളിനയുഗമന്പോടുക്രപ്പിഞാ൯ 

ഹഫേരംബനെബ് ഭജിച്പാദരപുധ്യകം, 
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സരഹിരുഹഭവമഹിഷികാരുണ്യമത്ഥിച്ച, 

കാരുണ്ൃയശാലിയാംദേശികന്ത൯കൃപ- 
വരുവതിനുസതതമുരുഭക്തിയാല് പ്രാത്ഥിച്ചു, 
വന്ദ്യ മാംമുന്നാമവതാരമോതുവ൯ 

കിടിവപടിവുപരമനവനാന്ധയ ഞഞെത്തിനെറ 
സാരംഗ്രഹിപ്പിച്ചു നമ്മെപ്പുലത്തുവാന്. 
അനലമുഖരമരവര, രാകയാലഗ്രിയി 
ലാജ്യാഹുതിദേവയജ്ഞമെന്നോതിട്ടം, 
അവരവരകളവരുടെഹിതൈെഷിയാംദേവനെ_ 

4 യാവാഫനംചെയ്യുതന്നുടെപത്തനെ, 

പിപിധ ത൪വിഭവമൊടുപുജിപ്പുഒ താക്കയും 
ദേവപ്രിയത്തിനുള്ളൂത്തമമാഗ്ലമാം. 
മനുജരുടെഹിതമഖിലമിതുവഴിലദിയ്കയാല് 
മാനവരഭകത്യാഭജിയ്മുചന്നുദേവനെ. 
ഹിതമെവനുകരഗത$ മവന്പ്രിതിയാനിട്ടം, 
പ്രിതനാമീശപ്രസാദംനിമിത്തമായ് . 
ദിതിതനയമഥനഫിതമെത്രയുംശ്രേഷ്ഠമാം 
ഭക്തിയുംതുദധിയുംപ്രേമവുംശ്രദ്ധായും, 
പരവശതപെരുകിയജനത്തിലദാരൃവും, 
പാരമായ് സതൃത്തില്നിഷ്ടയുംതന്നെയാം. 
ഇതുകരുതിനിഗമവിധിപൃവ്ക,മീ൨ക 
പ്രിത്യാനിവേദിച്ചുപ്രിതിയേനേടിടാം. 

ല് ത്അപനവനുപിഭവശതമുള്ള തില്,ശ്രേഷ്യത_ 
ജിവനാ;ണിശ,ന്നതുബലിനഠംകണം. 
മലിനൃമതിചപല,മൊരുമാനുഷജീപനെ_ 
ത്തല്യമാക്കിടി,ലെന്തീശ്വരന്തന്നൊടായി? 
പരനൊടിഫപകലിരവുവിപിധതരമീര്ഷ്യയാം. 
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പാരിച്ചദോഷേണപൂരിപ്പുനമ്മളും. 
സകലഗു ണഗണുമിളിതനീശ്വരന്മാത്രമാം; 
സവ്ൃഗുണാശ്രയന്മററാരുമായിടാ. 
തനതു ശു ണമുരചെരിയസത്വ,മതിത് ച്ചെറ൨- 
താമസംചേന്ന,വ൯രൂപവാനായിടും. 
കനകമതിലപ്പരമൊരുലോഹംകലത്തിലേ 
കൈകാരൃസാഘ്മാംനാണ്യമായ് വനിട്ട. 
വടിറുനഹിപരനവനു,മെങ്കിലുമല്പമാ- 
യിടുംജഡമെടുത്തക്ഷിക്കുലക്ഷ്യമാം. 

൫൨. ഒഒരുനരനു,മൊരുദിവസമെകങ്കിലും,സരഖ്യമായ 

സ്വൈരംവസിപ്പുതി,പ്ലാശയുണ്ടെങ്കിലും. 

അനവനതസുഖ,മിനിയശാശ്വതജീലിതം, 
മാനമായ് നേടണംസ്വ്ൃവജ്ഞഭാവവും. 

വിപിധമിദമഭിരു പികളാക്കമുണ്ടെങ്കിലു- 

മീവപിധ,മീശനില്മാത്രമേകാണ്ടുനാം. 

മനുജര്,ഫഹരികരുണയൊരുലേശംകൊതിയ്യ്ഛകില്, 

ബ് ഭക്തിയാ,ലാദ്ദേഖസ്മ്പ്രീതിനേടണം. 

൫൪. മമനുജരിഹതനതുസുഖമാത്രരായ വാഴവേ, 

ഭോജനാസക്തമാംനാലപ്ാലിതന്നെയാം. 

സതതമെവ,രിടതുടരെയിശ്വരോദ്ദേശ്യമായ് 
പോക്കുന്നജിപച,നപ൯യജ്ഞകാരിയാം. 

ഹവനവിധിസമയമെവനാജ്യമര്പ്പിച്ചിടു- 
ന്നാവ൯പനെത്രയോതു കുയജ്വാവുതാന്൯. 

ഹൃദയഹുതവഫനിലെലനവനെഫോമിപ്പ- 
താദാന്തശീലനാംനിത്യനാംയാജക൯. 
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൫൫. --- വിബ്ുധനുതനവനിമലമഖിലവുമകറവവാ൯ 

പോത്രിയായ് വന്നതാമക്കഥചൊല്ലുവന് 

പിഭളതയൊടുവിഭള.ഭവനസ്ൃഷ്ടിയ്യഛറച്ചപോ- 

തൃത്ഭവിച്ചാ൯,പത്മമൊന്നുത൯നാഭിയില്. 

പഴിപിനൊടനളിനപുടമുദരമതിലുണ്ടായി 

സൃഷ്ടികത്താവാംസ്വയഭളപിതാമഹന്. 

ഒരുസരസസരസിരുഹമെന്നിയേകാണുവാ- 

നൊന്നുമില്ലാതിരുന്നന്നുവിരിഞ്ചനും. 

ദ്രഹിണഗുണ,മവനിയുടെയാക്രസ്തഷ്ടിയാ- 

മൃഹ്റമാം,രാജസമൂത്തിയാണെന്നതും. 

ഗരുഡരഥിഗിരിശരിചര്,സത്വതമസ്സുക- 

ളൊത്തിങ്ങുവത്തിച്ചു കൊഠംവുൃനരന്തരം. 

അനവരതമതിസുഭഗശാന്തഗംഭീരമാം 

സത്വഗുണം:രജസ്സറതസാഹമാംഗുണം. 

ഒരുപൊഴുതുമൊരുതൊഴിലമില്ലാതിരിയ്യയന്ന 

ദാരുണമന്ധകാരംതാ൯തമോഗുണം. 

തനതുഗുണമികവുപരമേഷ്ടികൈക്കൊഠംകയാല് 

തന്നുത്ഭസ്ഥാനദശനകാംക്ഷിയായ്. 

അതുതിരയുവതിനുവിധിചുററിനാന്ചുററിലും 

പാരാതെപത്തുദിക്കിക്കലുംപാത്തിതു. 

ഘനതിമിരമഖിലദിശികണ്ടുപത്തമോത്ഭവ൯ 

താമരനാളംവഴിയ്ക്കിറങ്ങിടിനാന്. 

ഒരുശതകമമരയുഗമങ്ങിറങ്ങിട്ടമ. 
ത്താരിന്െറയുല്ലത്തികണ്ടുകിട്ടാതെയായ്; 
അഭിലഷിതമനവധികമാന്നമനുഷ്യന്െറ_ 
യാഗ്രഹംപോലതുഭഗ്നമായിട്ടപോയ്. 

തനതൃപണിപിഫലവടിവാക്കിലേ നം 
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ദിനനായിടുമമ്മട്ടിലന്നാത്മ(ൂ 
മനതളിരിലതികഠിനകണ്ഠിതംവായ്ര,യാല് 
മയനമായ് പുഷ്ടുമാന്നോത്തിരിയ്യ്ഛംവിധാ, 
തപ്"കമലതനധ*തപകരചരണസാഹസാല് 
പ്രാപിയ്മരയില്ലിച്ചുദേഹസരമംവൃഥാ. 
വചനമിദമതിഗഹന, മഥഗഗനപലാണിപോല് 
വാചംയമന്കേട്ടിതുളളിലസ്സഷ്ഠടമായ്. 
പൊരുളിതിനു, കര ചരണകായംമനസകഠം 
നേരേയടക്കുകെന്നാകുന്നു.-നിശ്ച പി 

൭൬.--- സ്സകലനരപരിഷകളു മേതുകാതൃത്തിനു- 

മേകനാംഞാന്മതി,യെന്നോക്കലോളവും 
പരവചനമിനിയനയവാക്കായെടുത്തിടാ; 
പാരം: ിഴിച്ചാല്പരാശ്രയംവേണ്ടിട്ടം. 

കമലഭ പനുഴ൨൮കിലുദമതുംഗ്രഹിച്ചില്ല- 
നിമ്മ ലച്ചൊപ്പഭളിലുളെ്ളാരുഗവ്യിനാല്. 
ശ്രമസരണിയവനുപുനരാകെത്തകന്നപോ_ 
താത്മഭ്ൂശ്രദ്ധിച്ചിതുളളിലെച്ചപൊല്ലകഠം. 
ഉടനജനുമത | വിതതമാനസംകൈക്കൊണ്ടു. 
തേടിഗ്ഗമിച്ചു,തന്നുമ്കിലേയ്ക്കിശനെ. 
അതുവരെയുമവ,നിരുളു മാപ്പുത്മവുമൊഴി- 

ഞ്ഞേതുഗ്രേഹിച്ചില്ല, ത൯ജിവനേയുമേ. 
അറിയുപതുസകല, മവനകലവെവെടിഞ്ഞുള്ളി- 
ലാഴപേകണ്ടിതനന്തനാത്മാവിനെ. 
ഹൃദയമതി, ലധികതര, മാഴത്തിലാഴിവേ, 
മോദംകലന്നതന്നാത്മനിലിനനായ്. 
അവഖനവനെയറിയുവതി, നിബ്ബാഹൃദശന- 
മാകെ ില്ലാത്തതാണുഒ൭ താത്മാവൊരാറം: 
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അതിനുപരിയൊരുവരിനിയില്പവ൯മാത്രമാ 

ണിത്രയുമോത്തൃതജ്കല്താ൯ലയിക്കണ. 

൫൭൭.-- വ]ധിലിമലഫ്ൃദയമതിലാദൃയന്തഹീനനാം 

ബോധസ്വരൂപനെക്കണ്ടുതെളിഞ്ഞിതു. 

ഒരുവലിയവര,യിവിടെവൃത്തമായ് തിക്കക!-- 

ലോരാമനന്താത്മസാദൂശ്യമല്പമായ്. 

വരതുടരുമിടമെവിടെ ? യെവിടെയതുനില്ലയമെ- 

ന്നോരുമ്പോ,ളാക്ടംപറഞ്ഞുകൊ വാ൯പണി. 
ഒരുകുറവുവരയതിനുചേരും_ഡ്ധമെന്നു; 

നേരോക്കിലാത്മാവുചൈതന്യമായി ടും. 

അതിനു,പുനരൊരുട്രജഗവരവടിവുവൃത്തമാ- 
യോതുകില്ദ്ൂഷ്ഠാന്തമൊക്കുംസജിവമായ്. 

ശരി! തനതുമനതളിരുസുക്ഷ്മമായ്പാത്തതില് 

ക്ഷിരാബ്ലിയും, വിധി, പിന്നീടനാദിയാ_ 
മൊരുഭജഗവരനെയുമപന്ചുരുഠം മധ്യത്തില്, 
നേരിട്ടുകണ്ടു, ജഗന്നാഥനേയുമേ. 

അമലനിപ,നഖിലജഗദീശനെന്നായക_ 

നായ് മരുവിടുപോ.നെന്നറിഞ്ഞാനജന്൯. 

സരസിരുഹദളനയനസപവിധമതിലുളള വ 
സാരവുംഭംഗിയുംപൃണ്ടനന്തങ്ങളാം. 

അതിപിമലസുഭഗതനുലക്ഷ്മിഭഗവതി- 

യത്ൃന്തശ്രദ്ധയാചെയ് വുശൂത്ത്രഷണം, 
അവിടെ,യവ,നമലതരമായ്ക്കണ്ടതത്രയു_ 
മാവിഷ്യരിച്ചിതുഭക്തിയുംശ്രദ്ധായും. 

നിഗമചടു,നിരവധികഭക്തിപരവശ൯, 
ഭോഗിന്ദ്രശായിയെസുക്ഷിച്ചനോക്കിനാന്, 
കമലജനി,കരുണവഴിയുംമട്ടമാധവന്, 
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നത്തു 

കരമാക്ഷനീക്ഷിപ്പുതുംകണ്ടിതപ്പോഴെ. 
അതുപൊഴുതി,ലധികനവനപ്രാപ്യനീശ്വര- 
നോതിനാനൂ,സസ്തിതംബ്രഹ്മനോടീദ്ദശം. 
“വിപിധമുഖവിബുധനുതലേധസേ,നിന്നുടെ 
ജിവഒ൭ നറയുത്ഭവസ്ഥാനമാകുന്നുഞാ൯. 
ഇനിയിപി ടെയനലധിശരിരസ്ൃഷ്ടി ്, താ- 
നിന്നങ്ങെയേല്ലി,ച്പിതോതുതുചെയ്യുഭവാന്. 
അതിനുതവജനനമറി,കല്ലാതെയൊന്നിന- 
ല്ലോത്തിടു;, സൃഷ്ടിയില് നിയെനെറയായുധം. 
തവതൊഴിലിനിടയിലിതുതെല്ലംമറക്കായ്ക്ു; 
താവകാസ്തൃഷ്ടിയെന്നോത്തുപോകായ്കെടോ. 
അതിനരതവമികവമിതമാന്നിടചാന്തരും 
സവവിജ്ഞാനവുംപ്രാപിയയ,മങ്ങയില്?? 

൭൮,൬ സ്സകലജഗദധിപനുടെയാല്ൃശിഷ്ടയന്,വിധി 

യാകുന്നു; വേദമാണീയുപദേശവും. 
അഠിവിപനുവമരെവളരട്ടെ.യെന്നിശ്വര- 
നോത്തതുനേരംവിധാതാവിബുദ്ധനായ്. 
വിധിഹൃദയമമലതരമാക്കിയതാകുന്ന- 
വിദ്ദയെ, പേദമെന്നോതുന്നുവേദികഠം. 
വിശദതമമറിചഖില,മീശനാല്കേഠംക്കലേ, 
“ഓ, ശരി! പണ്ടുഞാനിങ്ങനെകേഠംക്കയു.-, 
മുലകിടവുമമരവരപുരവുമതലാദിയും, 
പലതവണസ്തൃഷ്ണിചെയ്തുകള തുമോല്പുഞാ൯" 

ഇതിമനസിപചിധികരുതി, യപ്പൊഴുതിശ്വരന് 
പ്രിതിചൂയ്യംവിശ്വസ്പ ദടിനോടോതിനാ൯. 

൭൫൯. “* കുരലയതവഹ്ൃദയമതി,ലങ്ങുന്നുശൂന്യനാ- 

ന്നെല്പാഠമമാത്മ ൧൧-ശക്തിയെല്ലാമഹം. 
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നിനവു,തവതനതുജഗദഖിലമിദ,മെന്നഞാന് 

തോന്നായ് കിതൊന്നുമേ,നിന്െറയല്ലേതുമേ”” 

ഭജഗപതിശയനപിഭചൊന്നതസനോവമാം; 

ഭാഗവതാത്ഥമിച്ചപൊന്നതാണോക്ടകില്. 

ഇതിലമരുമരിയപൊൊരുളൊരുപൊഴുതുമേക്കാതെ; 

ഏതുളള് തെന്നോടുതുല്യമിന്തൂഴിയില് 

അഖിലഗുണമണയുപതിലേററംവിശികഷ്ടന 0-- 

മഗ്രേസരനഞാ;നഹംതാ൯പ്രമാണവും; 

ഒരുമയൊടുമിവനുസുഖമുണ്ടാക്കുകെല്ലാരു- 

മാരാധനംചെയ് കമല്പദംനിരത്വവും.” 

നരനുമിദമറിപകലെയാക്കിയോക്ടന്നുഹാ! 

തിരെക്ഷണികമാംജീപിതംസ്ഥായിയായ്. 

കരുതിയിതു,മരുവുമവരധികതരശ്തുന്യമാം 

പാരമാഠഗത്തത്തിലാണ്ടടിഞ്ഞിടുമെ. 

വകതിരിവുകരുതിയെവ.,രേകാഗ്രചിത്തരായ് 

ലോകേശവൈഭവമോപ്പുചരൊക്കയും, 

തരുലതകറം പവനനുമസാരംചലിയ്ക്കില്ല, 

തമ്പുരാ൯ന്ശാസിയാതെന്നോത്ുകൊണ്ടിടും. 

മനവുമുടലവയവവുമിശന്െറയാകന്നു; 

മേനിയിലംഗമദ്ദേഹമാംചേര്പ്പത്ും. 
4 

എവനൊരുവനവകളിലസാരമായെങ്കിലും 
സ്വാതന്ത്രപ്യമുണ്ടെങ്കിലായതുകാണണം. 
മനുജനെവനവനുടയമാനസത്തേയുമേ 
മാനംനടിച്ചെന്െറയെന്നുചൊല്ലാവതോ? 
പ്രിയയതനയ,ഗൃഹ,ധന,മിവറെറവിട്ടീടുവാന്, 
പ്രായേണ,തോന്നായ്ക്കിലുംവിട്ടപോയിടും. 
ഇതുസകലമകമലരിലോക്ുംബധ൯തനി. 

ക്കേതു,മറിയുമവന്െറയല്ലെന്നതും. 
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സതതമിതുസകലമെവനനവരതമോത്തിട. 
ന്നാത്തത്വവേദിചിജ്ഞാനപിജേഞയവാന്. 

൬൬. സ്സരസിരുഹതനയ, നഫ,മാരെന്നതോത്തപോ 

താരംഭമായിതുസംസാരസ്തൃഷ്ടിയ്യുച. 
നിജനിലയകുസുമപുടമാഗമിച്ചിട്ടവന്൯ 
വിജ്വര൯സ്ൃഷ്ലിചെയ്യാമെന്നുമോത്തിതു. 
അതുസമയമജഹൃദയനളിനകുഹരാല്ക്ഷണം 
ജാതരായ്ജ്ജു തവേദ്സ്സറപോല്നാലുപേ൪. 

അവരപിറവിസമയമതിലാത്മഭൂ,മാനസ്േ, 
“ഞാനല്ലധിശ്വര്"നെന്നുസ്ൃരിയ്മരയാല് 
സുതരവരു,മുലകിചയുമിലിധംജാതരാ- 
യുള്ള തായ് തങ്ങളെപ്പ്യോലുമോത്തിലവര്. 

ജനക,നവ൪മുഖകമലമാലോകുയചൊല്ലിനാന് 
““നിങ്ങഠംകുമാരരെ,സൃഷ്ടിചെയ്യിടുവി൯? 
ജനകഫി തവചനമധുപിത്വാകമരകര്, 
“ഹെ,നദദപ്രിയ,സൃഷ്ടിദോഷാസ്സറദം; 
അചഛമധിപ,രഹമധിപ,രെന്നുളളലോക്കാതെ, 
തൃനം-പ്രജാസ്ൃഷ്ണിതീരെയസാധ്യമാം. 

ഇചനുസമനെവനിലിടെയേവമോക്കുംപോഴ- 
താവന്ചനുംദൈവമെന്നുള്ള തോമ്മിയാ. 
അതിനിചരെയൊരുപൊഴുതുമൊട്ടുമേപ്രേരണം- 
ചെയ്തീടരു"തെന്നപേക്ഷിച്ചടങ്ങിനാ൪. 
തനഷരുടെനയവചനമാകരണ്യനാന്മുഖ- 

നാനന്ദമററിഷ്യകൊണ്ടുകലുഷനായ്. 
എതു സമയമജനുഹ്ൃദികോപജനിച്ചിത- 

ങ്ങത്രെചജാതമായ്വന്നിതഹങ്കാരാ. 

സകലവിധപദവികള്മിശനെന്നുള്ള ത- 



ഈനശ്പരാവതാരങ്ങം 
04, 

വത്താരാം 

നം നാണ % ത്തി 

ങ്ങാകെമറന്നുസ്പഷ്ടിച്ചപത്താളിനെ. 

ഭൂഗുവു,മഥക്രതു.പലഹ,നത്രി,വസിഷ്ഠനു- 

മംഗിരോ,നാരദ൯,ദക്ഷന്൯,പുലഹനും, 

ഇവരുമഥമഫിമപെടമാമരിചിതിപേ൪ 

കൈവന്നദില്യ ഡമാകുന്നുപത്തുപേ൪. 

ഇവര്ദശവ്യമഥജനകപാദംപണ ഞ്ഞവാ- 

റാവന്പരോടോതി,സൃഷ്ടിക്കൊരുങ്ങുലാന്. 

വിനയമൊട്ടമവരതിനുസാദരംസമ്മതി- 

ച്രാനന്ദമോടൊന്പ്പതാഠംചെയ്യിതങ്ങിനെ. 

൬൧. വധിതനയദശമതില്മരീചിപുത്ര൯മുദാ 

വേടിതുദക്ഷനെറപൃത്രിമാര്പത്തിനെ, 

അദിതിദിതിദനുപിവരൊയിപരിലദിതിയ്യുഛതാന്. 
പ്രാഥമ്യമേററഃമദിതിഭക്താഡ്യയാം. 
അവഠംതനയരതിസുദഗരുണ്ടുപന്ത്രണ്ടുപേര; 
തദ്വംശ്യരായ് വന്നിതാദിതേയാദികഠം, 
ബല,മധികഗുണ,മിവകഠംകൊണ്ടതിത്രേഷ്ഠടരായ് 
നല്ലരാ,യിന്ദ്രനംപിന്നിടുപേന്ദ്രനും, 

ദിതിയുമവരജയുമതിലേററവുംസുന്ദര-- 
ഗാത്രിമാരയഗധ്വിഷ്ഠമാരായിരുന്നിതു. 
ദിതിതനയ,രമിതബലവിമ്രമശാലികറം, 
ദൈത്തേയരെത്രയുംസാഫസോഭ്തക്തരാം, 
അതികഠിനശാമതികഠം,രക്ഷോവരാന്വയം 
പാരമായ് വന്നു,ദനുവിന്നതിശഠ൪. 
ദിതിസുതരിലമിതബലവീരന്ഹിരണ്യാക്ഷ- 
നന്നുതന്തമ്പിഹിരണ്ദകശിപുമായ് . 
അവരിരുവരവനിയിതിലെവിധംജാതരാ-- 
യെന്നുള്ള വാത്തയെല്ലപൊല്ലാംചുരുക്കമായ്. 
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൬൨.---- ഒരുദിപസമഖിലപതിീിയാകുംഭഗവാനെ 
നേരിട്ടകാണ്മാന്വിരിഞ്ചാത്മനന്ദനര്, 
പിറവിമുതലമലതരഭക്തിയുക്താത്മകര്, 
ക്രറോടുനാല്വരുംപോയാര്ദിഗംബരര്. 
സകലവിധസുഖ്വമമിതമായുള്ള വൈകണ്ഠ- 
മാകുന്നധാമം,പ്രവേശിച്ചവര്കള. 
ഉരഗവരശയനപദദഭക്തരല്ലാതെയി-- 
ല്യാരു,മങ്ങെങ്കിലും,രണ്ടഹങ്കാരികം, 
സരസിരുഹനയനഭവനംകാത്തുവാഴ്പവര്, 
നേരേതടുത്തുമുനിമാരൊയന്നേരം- 
അവ,രഖിലമുരടിനുടെയന്തരംഗംനിന - 
ച്ചാവ൯പരോടൊന്നുചൊല്ലിസഗാരവം:- 
*“പസനവിരഹിതരുവയമെന്നോത്ത,രാജസ- 
വൃസനികറം,പുറത്തിനിപ്പ്യോലിന്വസിയ്യുച്ഛവാന്. 
ഇവിട,മിനിയൊരുനിമിഷനേരവുംനിങ്ങംത. 
ന്നാവാസയോശ്ൃമല്ലാശ്രപൊയ്യെൊള്ളക.? 
൭ ടനവിടെയമരതുരുവന്പോടടെഴുന്നുള്ളി 
യാത്തിഹന്താഭക്തിവത്സല൯മധവന്. 
അനലശിഖസമരമരമുനിചരരൊടോതിനാന് 
“ഫെ!നമ്മഠംമാനസസംയോഗക്രരത്ണം, 
മമമനസിലിതുസമയ,മോമ്മിച്ച്യൊരെന്മത- 
മമ്മട്ടതന്നെനടത്തിനാരനിങ്ങളും. 
ഇനിയിലരുമുടനടിപിറക്കട്ടെപ്പത്ഥ്വിയില് 

ലു & 29) ദാനവരയ രജസ്സംപുണ്ണുശക്തരായ 

൬൩..--- വ്വയമധിപര്ജഷവിജയരിതുകരുതിയൊപ്പമാ 

ശ്രീയററധഃപതിച്ചിടിനാര്ഗയധ്വിനാല് [യ 

ധരണിയുടെയതിരുചിരതിരുമടിഗമിയ്മുക്ഛവാ- 
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നമ്മയായിദ്ടിതിദേവിയില്പ്പുകിനാര. 

ടിതിയുമൊരുദിപസമഥകണവനൊടടനന്ദന൪- 

ജാതരാവാനപേക്ഷിച്ചുമുശ്ധാംഗിയാറം. 

കണവനതുപോഴുതുദിനപിധിസപദിചെയുയവോ- 
നായിരുന്നെങ്കിലു,മായതോത്തില്പവഠം. 
ദയിത,നവളനവസരനേരമത്ഥിയ്ക്ിലും, 

ജായയില്ക്കോപിയാതേവംപറഞ്ഞിതു:- 

അയ്!സുമുഖി,തവഹിതമപേക്ഷിച്ചകാരണ- 

മിയിപ്പിതംചെയ്തുനുണ്ടാംതനയരും. 

സമയമതിവികല,മതുപോലെനി൯സ്വാത്ഥവും- 
പ്രേമംകവിഞ്ഞഹങ്കാരവുംചേന്നതാം. 

ജനനിവഹഭയദരുമഹങ്കാരികളുമായ് 
ജ്ജാതരായ് പോംമക്ക?ളെന്നുകേട്ടോതിനാഠം. 
“മമരമണയമമതനയ,രഥരനെംക്കായ്യിലോ, 
തല്ക്കുലേനല്പവനായിട്ടഭക്തനായ് 
ജനനില്ഥകതു്ശ ടിയ ത്തത് സ്സതന്൯ 
ജാതനാവേണമേ!താവകപ്രീതിയാല്.? 

ഉടനതിനുമവവടിനിരൂപിച്ചുചൊല്ലിനാ- 

“നാകട്ടെയവ്ൃണ്ണ” "മെന്നാ൯മുനിശ്വരന്. 

൬൪.--- ൫] തിസദതിപതിപിഫിതപരിചരണദക്ഷയും 
ജാതമോദംരണ്ടുബാലകക്കമ്മയായ്. 
ഭവനതലമഥദിവവുമതലവിതലങ്ങളും, 
ഭംഗംവെടിഞ്ഞുഭരിപ്പാ൯നിനച്ചവര്. 
അമിതബലനധികശഠനാകുംഫിരബ്യാക്ഷ_ 
നന്പോടമരരെപ്രാപില്ലുചൊല്പിനാന്: ടി 
“വരികവലമഥന,രണനടനപടവെങ്കില് നീ_ 
പോരിനായ് ,തോല്ലിപ്പുസാമന്തനാക്കുവന്? 
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അതിനു,ഫിതവചനമുടനിന്ദ്രനോതീടിനാ൯!.- 
" ഞാ൯തെല്ലമാളല്ല പാശിതാന്പ്രാപ്യനാഠ? 

അതുസപദിദിതിജപതിനിശമനദശാന്തരേ, 

യാതൊഗ ണാധിപപത്തനംപുകിനാന്. 

രണപടുതതടിനിപിടനിം ന്നാടുകാട്ടവാ- 

നാണുഞാ൯വന്നാനിയാണെങ്കില് നേരിടു.” 
വിമതബലികടുവചനമാകര്ണ്ദപാശിയും 

നാമല്പയെന്നോത്ുസാദരംചൊല്ലിനാന്:- 

““രണശിരസിഭപദമീതവിള്യംസഫിയ്യച്ഛവാ൯ 

കാണിയുംത്രാണിനമുക്കില്ലമിത്രമെ, 

ഫണികഠംപതിശയനനരവിന്ദനാഭന്ഫര! 

വപേണമെന്നാകില്,നിന്നോടട൪ചെയ്യിടും.” 

വരുണനുടെഫിതവചനമാകര്ണ്യദാനവന്, 

വാരിജാക്ഷ൯തര് ന്നാടേല്ലാന്നിന യ്കയായ് . 

ഭവനപതിഹ്ൃദയമതിലിഷ്യമു ഴുക്കുവാ.- 

നാവ൯പനോത്താ൯പലപലകാശലം. 

ധ'രണി,മധുമഥനനുടെനിത്യചുജാസ്റ്റദം 

പാരാതെഞാനിന്നൊളിച്ചതുവയുകഛവ൯. 

അതുപൊഴുെതിലപനധികുകോപമോടെത്തിടും 

പ്രിതിദമാംരണുത്തിന്നുംതരംവരും. 

അസുരസുരനിപഫപടുവോ ത്തതുചെയ്തുയാത, 

തആതനന്ദമററസുരാരികഠംഖിന്നരായ് . 

ിപിമരുവുമമരരവരെമ്മിലുയേജഞത്തിലാ 

യവക്കാഹാരമെന്നുംഹവിസ്സറതാ ൯. 

ധരണി,ജലനടുവിലടിപ്പെട്ട പാതഗ്മിക 

കെടു പെട്ടെന്നിരുടടിങ്കലന്നാണ്ടുപോയ്. 

നളിനഭവനതു പൊഴുതി,ലേററംകയത്തു”“ഹാ! 
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വെള്ള ത്തില്,മന്മാനസത്തില്പ്പ്ിറന്നതാം 

സകലഗുണമുടയമനുതാ൯,തന്െറപത്തിയാം 

സല്ക്കുലവദ്ധിനിയാംശതരൂപയും, 

ശരണമണവതിനുവഴികാണാതെകേണിടും; 

നേരോടവക്കെ,ങ്ങിനിയഭയ സ്ഥലം? 
ബുധരുദിതശമനപഥമിലിടെയിനിയേതുവാ൯? 

വേധാവുടന്തന്നെയാശ്വസിച്ചോതിനാന്. 

മേമമനസിനഴല്പഴുതെ;യിശ്വരന്മാധവന് 

മുന്നമേകാണാതിരിക്കാനിവൃത്തിയും.? 

വിധിയുഴറിലിചിധമിതിചിന്തിച്ചനേരത്തു 

ബിന്ദുവൊന്നുണ്ടായിതന് നാസികാന്തരാല്. 

കിടിയെതിരുവടിവതിനുകണ്ടാ൯ക്ഷണംകൊണ്ട 

വിണ്ടുംക്ഷണംപ്രതിചാച്ച വരുന്നതും. 

നഗവരനുസമതപെടുമിപ്പോത്രിവിഷ്ണുത.- 

ന്നംശാവതാരമായ് തേറിബ്രവമാദികഠം. 

കിടിയുടനെയുലകിടമിതടിമുടിലിറല്ചു പോം- 

മട്ടാത്തുപവതംപൊട്ടുമാവല്പുമായ ; 
ജലനിധികളിളകിമറിയുംമട്ടരുഷ്ട നായ് 
കല്യാണവാരിയില്ച്ചാടിമുങ്ങിടിനാന്. 

അവിടെയതികളികരുതിനേത്തുഹിരണ്യനോ_ 

ടാവന്പനെക്കിറിപിഴിച്ചുതേററയാല്. 

രുധിരജലമൊഴുകമൊരുതേററയാത ദ്ധാത്രിയെ_ 
യാധിവിനാശന൯പൊക്കിജ്ജലോപഠി. 

തരുണശശിവടിവുടയപോത്രിത൯തേററയില്._. 

തുമ്പൃത്തൊരുചെവുമാഷംകണക്കിനെ 

കുതുകമൊടടധരണിയിതൂകണ്ടുദേവാദികഠം 

ധാത്രീശനെക്രപ്പ്ിപാണ്. ിനിന്നിടിനാ൪. 
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ധരണിപതി,നിഗമപതി,ഭൂതലംഭൂതവല്_ 
നേരോടുനിത്തി;സുഖിച്ചിതെല്ലാവരും. 

൬൫.--- ഭൂവനതലമഖിലമിതുക്രരിരുട്ടാംജലം- 

തന്നി ലൊളിയ്ക്കുയാല്കാണരുതാതെയായ്. 
അതുശകലമമരരുടെസൂക്ഷ്മമാംദ്ൃക്കിനും 
കണ്ടെത്തുവാന് സാധ്യൃമായില്ലതെല്ലമെ. 
നയനവ;ഴിപലുതുമിഹകാണ്കിലുംകാണുവാ൯ 
നന്നായ ത്തുണയ്മ,ണമിന്ദ്രീയംവേറെയും. 
തൊലി,ചെകിടു,നയന,രസനേന്ദ്രിയാദ്ദങ്ങളാല് 
തേറാത്തവസ്ത്രവേ,ത്തേറിടാംമുക്കിനാല് 
കിരിവരനുവിരുതിയലുമേററവുംനാസിക- 
യ്മ തുകരുതിയിശ്വരന്പന്നിയായ് വന്നതാം. 
ഫണികറഠംപതിശയനനവതാരാവിരിഞ്ചന്െറ 
ഫ്വാണേന്ദ്രിയെനിന്നുചെയ്യതുമോക്കണം. 

൬൬ -- നനരകരിപുതിരുവടിവരിച്ചുള്ള സുകരാ- 

കാരമാകുന്നവതാരമോയജ്ഞമാം. 

ബഹുലഹ്ലമനവരതമേകന്നുയജ്ഞമി- 
ദ്ദേഹികഠംക്കെന്നുനാംമോമ്മിപ്പുകൊള്ള ണം. 

അഹമധിപ്നിതിനിനവുലേശമേശാത്തവന് 
ബ്രപമമാവവ൯യജ്ഞകാ൪ കഠംക്കഗ്ര്പഗ൯. 

ഇതുകരുതിയഖിലജനസഞ്ചയംസഞ്ചയി- 
ച്ടരീടണംപുണു, മഫംഭാവമെന്നിയേ. 
അഖിലജനഘഹ്ൃഭയളവിരണ്ടാമഫാന്തകറം 
മോഹഠകലന്നള്ള പക്വാഫമേകമാം; 

സകലസുഖമിവനുമതി,ഞാ൯ന്ചൊല്വതാലാര. 
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നി 

മാകെത്തകക്ഷമമിപന്കയത്തീടടകി തു? 

ഇതുകഠംചിലതഫമതിനുദുഷ്ഠാന്തുമിന്നുഞാ- 
നോതാംഭഗവാനെറവാക്യംപലലിധം. 

ഭവനതലഭരണപടുകൃഷ്ണ്ുന്,സ്വഗിതയില് 
ഷോഡശോധ്യായേപറയുന്നുവിസ്തൂരാല് 

ഇനിയുമൊരുവടിപിലഹമുളള തുപക്വമാഠ: 

ഞാനല്പകത്താവുനിതന്നെ??യെസ്പിതും. 

ദ്വിപിധമഹ,മിതുകളൊരുപോലെഫിരണ്യനും 
ബ്രമ്മനാദദ്ൃഷ്ടാന്തമറയിട്ടുകണ്ടിടാം. 

ഹതവിധിയിലനചരതമാപ്പെട്ടമുലമാം 
ഹന്ത! തോറ൮ൃൃഹിരണ്യാക്ഷനാലേവരും. 

പുരുനിനലിലൊരുമനുജദേഹവും,സ്വല്യമാ- 

മോരോരുലോകസമാഫ്രണംഗ്രുവം. 

അതിവിമലമതി വിതതശാശ്വതവസ്തുവാ- 

ണാത്മാഃവതോക്കാതെനസ്റ്രാരദേഹത്തെ, 
ഇവനുസുഖമുടലരുള.,മേവമോക്കുന്നപോ_ 
തജ്ഞാനസാഗരേമുക്കുംഹിരണ്യനും. 

അതുപൊഴ്െതു ധൃതിയകലെയായിനാം,കഷ് ടമാ 
വ്യാധി പാദ്ധാക്ൃംമരണംനിരാശയും 
അനുനിമിഷമുടനുടനുയന്രകഴങ്ങീട്ട. 

മപ്പ്യോളഫത്തിനെബ്രവമാവുപോലചേ, 

പരനുടയപദതളിരിലന്റ്യില്ലുകൊറംകിലോ 

കാരുബ്ബയ മൂത്തിയും**ദിപ്യാഫഹ്"മാദരാല്, 

പരിചിനൊടുവിശദതരമാക്കിയിങ്ങേകിട്ടും: 
നേരോക്കിലായതാംജ്ഞാനത്തിനുംഫലം. 

മനുജരപലവടിവിലിഹചെയ്യിടുംയജ്ഞങ്ങ. 
ടിന്നാഥന്റേലും്തളളു്യിയുട് ളു 



അധ്യായം ൩ 

71 വരടഹാ 

൬൭.--- സ്സതത “മഹ??മിപ, നിതിനിനയ്യച്ഛന്നജീചനെ 
കൃത്രിമമായുള്ള ദൈവമായ് ക്കാണണം. 
പര,നഖിലദിശിനിറയുമാവിരാഠംപരുഷന്൯ 
സാരമാംസച്ചിന്മയവുമാണോക്കകില്. 
ഇതുകളുടെ വിഗുണഗു ണമോക്കാത്യെമേനിയാല് 
കൃത്രിമംവാസ്തരവമെന്നുഭൂമിപ്പപോം. 
നരകഫരിയസുരനൊടുചെയ്യുപോര്,ബ്രശ്മവും 
കൃത്രിമദൈവവുമായിട്ടചെയ്കുതാം. 

൬൮.--- വധിപിഹിതമുലകതുകഠം,സംഖ്യാപിഫീന 

ജിവനാല്വ്യാഫ്മുമാ;മെന്നാല്,പരമാത്മാ- | മാഠ- 

വൊരുവ;നതിലധികമിഫപാത്തിടിലിച്ഛ;ചന്- 
ലിംഗഹിനന്, പരിച്ചേദ്യനല്ലോക്കിലോ. 
ഇരുവരവരിരുവടിവിലാത്മത്വമേല്ൃ്ിലു.- 

മൊന്നുപരിച്ലേദ്ദ,മൊന്നപരിച്ചേദ്യം. 
വിപുലതരവടിവിയലുമെങ്കിലും,ച്ലോേദ്യമാം- 
വസ്ത്രവനത്തത്തൊടേററാലണുവതാ്. 
അണുതുലനപെടുമൊരസുസവത്രപ്യാഫ്മാ- 
മാത്മാവുതന്നെജ്ജയിപ്പതുസാധ്യമോ? 

കവകദളമുനമിളിതമഞ്ഞുതന്തൂള്ളിയൊ- 
ന്നേറവകടലോടെതിക്കിലെന്തായ്ക്കരും? 
ഒരുകൃമിയുമരിശമൊടുദാലാഗ്നിയെക്കെടു- 
ത്തിടാ൯നിനയ്യകില്സാധ്യമായിടുമോ? 
ഏളിയമനമിളകിയസുരോത്തമ൯,ബ്രമമാം 
വിഷ്ക്രുവേവെല്ലാന്നിനച്ചുനശിച്ചുപോയ്. 

൬൯.-- ആവപശതയിലനിശമുഴലുംഹേ മനുഷ്യ, നി- 

യന്ധകാരാവിട്ട്പോരാ൯നിനഷ്ക്കിലോ, 



ഈശ്വചരാവതാരങ്ങറം 

ഒരുചെറിയവഴിയതിനു--മറവുമാഗ്ലംനഹി- 

പോരുവിന്നിങ്ങ ഒഹം?പിട്ട-തുമതി. 

പരമ,ഹര,ദുരിതഹര,ചരണനതപാലക 

കാരുണ്യവാരിധേ,യജ്ഞമുത്തേ,ജയ! 

ജനനഫര,മരണഹഫര,ദനുജഫഹതകയജയ'! 

ഇഞാനമൃത്തേ,വരാഹാകൃതേ, തേ നമഃ 

ത്ധഷ,കമഠ,കിരി,നരഹരേ,വാമനാകൃതേ, 

ഭാഗ്ുചരാമ,രഫുരാമ, പഹിമാം! 
മുസലധര,വിജയരഥഭൂഷണ,കല്ിയാം 
വാസുദേവപ്രദോ,സന്തതം തേ നമഃ: 

തവനുതികഠംപകലിരവുപാപവിനാശനം 

പാവനംപാടുന്നു,പാലിക്കമാംവിഭോ ! 

പ ുത്കകട...... 

' മൂന്നാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. 

നരസിംഹാവതാരം. 

അധ്യായം ത്, 

ന്യ 

(കേക...) 

൭0.--- പരമപുരുഷേശ്വര,പാഫിദയാകര, 
പാലിപ്പുകൊക്ള ൩ ഭക്തനാമെന്നെനീ. 
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കളകാഞ്ചി. വിവിധതരബഹുവിമലലീലചെയ്യംപ്രദോ. 
വാസുദേവ,ഫഹരേ,പാഫഹിമാം! പാഹിമാം! 
തവ ലചരിതമഖിലദുരിതാപഹമാഷധം 
സേവില്പു കൊള്ളുന്നു ,ചാപാപപഫമഹം. 

കാകളി: പ്രാഗത്ള്യമേറ്ാഹിരണ്ടദാക്ഷനെഹഫരി 
നിഗ്രഹമവ്ൃഗ്രമായ് ചെയ്യുവാത്തയേ 
പാരാതെകേട്ട്ഹിരണ്ബകശിപുതാ൯ 
പാരിച്ചെഴുമമഷേണചിന്തിച്ചിദം. 
വിഷ്ക്കു തന്നോടുഞാ൯വിഗ്രഹംചെയ്കുടന് 
ജിഷ്ണു വാകുന്നുണ്ടതിനുവേണ്ടുന്നതാം 
ശക്തിവദ്ധിപ്പാന്തപസ്സറചെയ്തീടിനാന് 
ഭക്തിയോടെപരമേഷ്ടിയെരക്തനായ്."” 
ഏവംനിനച്പുസമാധിസ്ഥനായവന് 
ഭാവുകംപ്രാത്ഥിച്ചുനിന്നുതപസ്റസ്സൊടും. 
ഇന്ദ്രിയംവെന്നവനേകാഗ്രഹൃത്തൊടും 
നിന്നാ൯ബഹുവഷമത്ൃന്തനിഷ്യയാ. * 
പില്പ്പാടുമുല് പ്പക്കുപൊല് പ്ൂമകന്ചൊന്നാന് 

:മല്പൃത്ര,ഞാ൯പ്രാസാദിച്ചേന്സ്വകര്മ്മണാ; 
ഇഷ്ടവരാവരിച്ചിട്ട'*കെന്നായ് പര. 
മേഷ്മിപറഞ്ഞതുകേട്ടസുരോത്തമന്, 
:* എന്നുംമരിയ്ക്രാതിരിയ്കരാനൊരുവരം 
തസീടണഃ;മെന്നുചൊന്നതിനുത്തരം, 
““സാധിയ്മ്യില്ലതു,സ്ൃഷ്ടിയില്പ്പെട്ടവ 

_ ബോധിയ്ക്ക-മുത്യബാധിയ്മ്താതിരുന്നിടാ; 
വേറിട്ടുനനല്വരംക്രറോടുക്രടിഞാനു 
നേരിട്ടനല്കവ൯ചോദിച്ചുകൊള്ളൂക." 
ഇത്തരംനാന്മുഖനുത്തരംചൊല്കയാത, 



ഈശ്വരാവതാരങ്ങറം ി 

ളം... പം ക 
വത്തര, 

സത്വരംചൊന്നാ൯ന്ഹീരണ്ു ന്സയുക്തികം. 

ഏങ്കിലോ-ഞാ൯,ടിവാരാത്രങ്ങറംരണ്ടിലും 
സങ്കടപ്പെട്ടുമരിയ്ക്താതിരിയ്ക്രണം; 
സൃഷ്ടിയില്പ്പെട്ടള്ള ജിവികളൊന്നുമെ 

നഷ്ടമാക്കിടരുതെന്നെയൊരിക്കലും; 
മു യുള്ളായുധമൊന്നുകൊണ്ടുംമൃതി 

തീല്യയായ്,വന്നുപോകാതെയി രിക്കണം; 

പിട്ടിന്നകംപുറംരണ്ടിലുംനിന്നിട്ട 

പെട്ടുപോകൊല്ലാമരണംരണാജിരേ; 
ല്യോവിലും,പിന്നെക്ഷിതിയിലുംവച്ചിട്ട 
കൈവന്നുപോകൊലാജിവന്നുസങ്കടം; 
ജീവിപ്പതോമൃുതുവുള്ള തോകൊല്ലരു- 
തീവപന്പനേയെന്നന൯ുഗ്രഹിച്ചിടണം. 
പിന്നെവിശേഷി,ച്ചെനിയ്യയഭവല്സമ- 
മാന്ൃത്ൃവുംമഹാശക്തിയുംബുദ്ധിയും 

തുല്യമറവമള്ളോരുയോഗവുംകൈവരാ൯ 

നല്ലോരനുഗ്രഫംനറംകകല്യാണദ.? 

ബ്രരമാവതുനേരമവ്വണ്ണമൊക്കയും 
നിര്മ്മലാശിസ്സ്റകംനഠംകിമറഞ്ഞിതു. 

അപ്പ്യോഠംഫിരണ്ന്നിരൂപിച്ചിതുള്ളിനാ- 

“ലിപ്പ്ോളമൃതുവായ് തീന്നഞാ൯നി ണ്യം." 

എന്നുറച്ച൯പിനോടാത്മഗേഹംഗമി.- 
മൂന്നിനാനുന്നതലോകങ്ങറംവെല്പവാന്. 

പിന്നെക്രമത്തില്ത്രിലോകംമുഴുചനും 
തന്നുടെപാട്ടിലാക്കിച്ചമച്ചാനവന്. 

൧.-- പണ്ടഫിരണ്ദകശിപുതപസ്സിനായ്- 
ക്കൊണ്ടുഗമിച്ചോരുനേരത്തമരകഠം, 
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ദാനവപത്തനംപ്രാപി,ച്ചവരുടെ- 
സേനാമഥനമനേകഥാചെയ്യിതു. 

പിന്നീടുപട്ടണംധുളിച്ചരചനന്െറ 

തന്വിയെബ്ബന്ധിപ്പുകൊണ്ടുപൊയ്യൊണ്ടിതു. 

അപ്പ്യൊളാസുഭൂവുംഗദംഭരിപ്പുത- 

്ങല്ലരാമപ്പാഴരോത്തില്ലഗവ്വിനാല്. 
കേശാപിടിച്ചുവലിച്ചുസ്വശ്ംപ്രതി 
ക്ലേശപ്പൌെടുത്തവര്കൊണ്ടുപോകുംവിധയ, 

മാശ്ശുമധ്യു കണ്ടുവിണാധര൯മുനി 
ഗ൪ഹി“ച്ചലമലമെന്നുലൊല്ലിടിനാന്. 
; (കഷ്ട! മപരാധമോരാത്തസാധ്വിയെ 
ദുഷ്ഠതതയോടെന്തുപദ്രവിച്ചിടുവാന്? 

ഏററാവിശിഷ്നായ് ഭക്തനാംബാലനി- 
ക്കററകഴ്ലാളില്നിന്നുപിറന്നിട്ടം. 

ഞാനിസ്റ്റതിയ്യെയെന്നാശ്രമേകൊണ്ടുപോയ് 

മാനിച്ച സുക്ഷിച്ചു കൊള്ളാമമത്ൃരെ!? 
എന്നുപറഞ്ഞുവഠംതന്നെയുംമോചിച്ചു 
തന്നുടെയാഗ്രമേകൊണ്ടുപോയിടിനാ൯ന്. 
ഭക്തയാമസ്സറതശ്രദ്ധയോടെപ്പൊഴും 

ഭക്തിയോടെമുനിതന്പരിചള്യകഠം 

യുക്തിയുക്തം൭ ചയ്കുനല്ലാര്ജനങ്ങറകക്കു.- 

യുക്തമാംധമ്മ ഞ്ങംകേട്ടറിഞ്ഞിടിനാഠം. 

സദ് വൃത്തയാമവഠംതന്നോടു, താ൯ധമ്മ- 

സദ്വത്തമാകവെചൊല്ലിനാ൯നാരദന്. 
മിക്കപ്പ്യൊഴുംമുഖ്യധമ്മോപദേശേന 

പോക്കിടടംനേരം,ഭഗവാ൯മുനിശ്വരന്. 
വല്ലപ്പോഴചുമവഠംക്ഷിണിച്ചുറങ്ങിലും, 
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തെല്ലംമയങ്ങാതെഗദസ്ഥബാലക൯ന്, 

വല്പഭമോടുംമുനിതന്നുപദേശ- 
മെല്ലാംഗ്രഹിയ്യ്ഛംതള ചൃകൂടാതെതാന്. 

ദൈത്യേശ്വരന്,തന്തപംകഴിഞ്ഞിങ്ങുവ- 

ന്നൊത്തിയനേരത്തുതന്നുടെഭാമിനി 

നാരദമാമുനിയുക്ഛള്ള ശുദ്ധാശ്രമെ 

സ്വൈരംവസിപ്പുതായ് കേട്ടുകാതുഹലാത്, 

ചെന്നിട്ടുദേവഷിസന്നിധൌവന്ദിച്ചു 

ചൊന്നിട്ടനുജ്ഞയാകൊണ്ടുപോന്നിടിനാന്. 

ഒട്ടുകാലംകൊണ്ടുമട്ടോന്മൊഴിതാനും 
തുഷ്ടിയോടെപെറവകട്ടക്കിടാവിനെ. 

ആഫ് ഓദമേററമബ്ബാല൯ ചമയ്മ,യാല് 

പ്രഫ് ഓാദനെന്നുപിതാവൃപേരോതിനാന്. 

ടൂ ൨... വിശ്വംജയിച്ചമേല്പൃവദേവേശ്വ൪ന് 

വിശ്വവന്ദ്യന്വിഷ്ണയതന്നോടുനേരിടാ൯ 
മോഹഫിപ്പുമോഹിച്ചുപായംപലവിധ- 
മുഹിച്ചുചെയ്യതുടങ്ങിമദാന്ധനായ്. 
ിഷ്ണ്ഭക്തന്മാരെയെല്ലാംഫനിയ്യ യും, 
വൈഷ്ണുചപ്യജാവിധാനംമുടക്കയും, 

ഗോപിപ്രസഞ്ചയംത്രീഹരിയ്യേ,ററവും 
പ്രിതിപ്പദമെനവയെവധിയ്യ, യും, 
ചെയ്തുതുടങ്ങി;യധര്മ്മങ്ങംവാച്ചിതു 
പെയ്തിതുകണ്ണനീര്സഞ്ജനസഞ്ചയം. 

൭൮.-- പ്രുഫ്ഠാദനഞ്ചുവയസ്സ്റായകാലത്തു 
കാലോചിതംവിദു യഭ്ദസിച്ചീടടവാ൯ 
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ചൊല്ലി ശ്ലുയകുലത്തിന്നായയയ്്രയാ- 

ലുല്പാസപൂധ്ൃമബ്ബാലന്നടകൊണ്ടാന്. 

കുട്ടി യൂ്ഛവിഷ്ണുത൯നാമാക്ഷരങ്ങളെ 
ക്കാട്ടിക്കൊടുക്കയോ,വിഷ്ടുത൯ന്നാമങ്ങറം. 

കോംംപ്പിച്ചുകൊറം കയോചെയ്തുപോകൊല്പയെ- 

ന്നേല്പ്പി ച്ചഫംകാരിയാകംഫിരണ്ദനും. 

എന്നാല്ഭവിച്ചതു,നാരായണനൊഴി- 
ഞ്ഞൊന്നുമന്നാമന്നനന്ദനനോരമ്മിയാ. 
അത്രയയച്ഛദക്തനാമക്കുമാര൯ഗഭ- 
പാത്രസ്ഥനായനാഠംതന്നെമുനിയുടെ 

ശ്രേഷ്യത്വമേവുന്നതത്വോ പഠേശങ്ങ- 
മോത്തിട്ടതിനെയുരുക്കഴിച്ചിടിനാന്. 

വാസ്ലുവമോക്കിലദ്ദേവഷി,ബാലനായ് -- 

മാത്രമണന്നുപദേശംകൊടുത്തതും. 

ശ്രേഷ്യുന്കവിഗു,വക്ഷരം:“ക""യെന്നു 
കട്ടിയെക്കാണിച്ചു,താ൯ച്ചരിച്ചപേര- ) 

തെന്നുടെകണ്ണെറനാമാക്ഷരങ്ങളി- 

ലൊന്നാമനായുള്ളൊരക്ഷമേവമാ- 
മെന്നുളള ബാലോക്തിശ്രുത്വാഗുരുപര൯ 
ചൊന്നാനെവനാണുകണ്ണുനെന്നുള്ള വ൯. 

ചൊന്നിതുബാലകന്:-“സവ്യജീവാത്മക൯ 
തന്നെയാംകണ്ണന് മഫാവിഷ്ണുവ തന്" 

:എന്നേ!മഠയനായുള്ള ബാല,വിഷ്കു, 

നിന്നുടെവംശവിരോധിയാണോക്കക 
ചൊന്നിടരുത ചന്നാമ,മിന്നീശിതാ- 

മന്നപന്ത്വർല്പ്പിതാ;വസ്റ് ന്നഫിനഹി” 

എന്നുഗുരുവരന്ശാസിച്ചതോരാതെ, 
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മന്നവസുന,സതിത്റ്റരെസാമ്പ്യത- 
മൊന്നിച്ചുട ചത്ുത്തമുകുന്ദനാമംജപി- 

ച്ചന്നിദ്രദക്തിപരപശനായിട്ടു; 

പന്നഗശായിതിരുനാമകീത്തനം- 

വന്ദിച്പുപാടുവാന്പ്പേരണം ചെയ്തുടന്, 

തന്നുടെമാലിയില്ക്ര പ്യകൈചേത്തവ൯ 

നന്നായ് സ്തൂതിച്ചു തുടങ്ങിബഹുവിധാ. 
“4ത്തനന്ദസാഗര,നാഥ,ജനാദ്ദന, 

ദീനാനുകമ്പിന്,മുകന്മപരാല്പര, 

നിന്നുടെപീയുഷമോലുംമുഖാംബുജം 

നന്നായ് തെളിഞ്ഞെനിയ്ക്കിന്നുകാട്ടേണമേ,?” 

ഏവാസ്തുതിച്ചുനയനാ ബുവാക്കയും 

തന്നെമറന്നവ൯നത്തനംലെയ്മയും 

൭ ചയ്ക്ുചെയ്തുങ്ങിനെകാലംനയിച്ചു കൊ. 

ണ്ടങ്ങവാഞ്യസപല്പിദാനന്ദലിനനായ്. 

ര.-- ്ഏുകദാഭൂപതിതനുടെപുത്രനെ 
ച്ചാരെവരുത്തിലാളിച്ചോതിമെല്ലവേ:- 
“പൈതലേ, നി പഠി ള്ള താംവിദ്ദ്യി - 
ലേതുതാനുല്കൃഷ്ടമെന്നതുചൊല്പണം.?? 
എന്നുകഥിച്ചതുകേട്ടപ്രദ്ലാദനും 
കന്നിച്ചുകുതുകാല്ചൊല്ലിപ്യക്താക്ഷരം:- 
“അച്ഛു,പഠിച്ചുഞാനിന്നൊരുസംഗതി; 
സച്ചില്പ്പരബ്രശ്മമാകംമഹാവി്ല്ു 
നിശ്ചയ! മൊന്നേഭവിയ്യച്ഛന്നതുളക., തല് 
സച്ചരിത്രാമൃതംവാഴ്രേ ണമേവരും.?” 
ഇത്ഥംസുതോക്തികഠംകേട്ടസുരോത്തമന് 
ക്രദധനായ് ദ്ദേശികന്തന്നോടുചൊല്ലിനാന്:- 

ടം [ഴ് 
] 
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““എന്തസംബന്ധമിക്കുട്ടിയെനിങ്ങളും 
താന്തോനായാക്കാന്പഠിപ്പിച്ചുപിട്ടതും? 
ബന്ധമെനത്തോന്നിതി?? ന്നെന്നുകേട്ടാഗരതു- 
എനത്തുലെയാം! മമകുററമല്ലേതുമേ, 

സന്തതംഞങ്ങാംപണിപ്പെട്ടവെങ്കിലും 

ബന്ധമില്ലാതിവന്,നമ്മുടെശത്രുവി൯- 
നാമംജപിയ്കരയേലെയ്യ; സതിത്ഥൃക്ക.- 

മിമ്മതംചേരുവാന് പ്രേരണചെയ്യീടും- 
എന്നുചൊല്ലംവിധരബാലകന്ചൊല്ലിനാ:. 
: ഒനന്നുടെദേശിക൯ചൊന്നതുസത്യമാം. 
ഇദ്ദേഹമോതുന്നതിന്നുളള യുക്തിയാ- 

ലുദ്യോഗമാന്നസ്വയംപഠിക്കുന്നഞാന്, 

ഹെ മല്പിതാലേ, ഗുരുവിന്കറവിനാല് 

തിത്മകണ്ടില്ല, കുറവുംകുറച്ചുമേ”” 

ധിക്കാരമിത്തരംകേട്ടെങ്കിലും, പിതാ- 

വൃഠംക്കൊണ്ടകോപമടക്കിയൊരുവിധം 

പുത്രവാത്സല്യാതിരേകേ ണചൊല്ലിനാ:- 

നി 

““നത്രപൊവുത്തുഞാന്മാപ്പുതന്നേ; നിനി. 

പ്രോകനിയാചാരുനൊത്തും മേല്ക്കാലത്ത!-- 

ലാകന്നപോലെപഠിക്കപാഠമമുദാ; 

ഇത്രിലോകേശ്വരനാകുന്ന തീയിലന്- 

മാത്രമാണെന്നുധരിക്കമമാത്മജ; 

വല്ലാത്തപേയുനീയോതിത്തുടങ്ങിയാല്, 

വല്ലായ്യമേലില്ഭപിയ്യ്ഛമെന്നോക്കണം. 

എനെറകമറരക,നലൃതുചൊെല്ല വാ൯ 

നിന്റെറമനസ്സില്മറക്കാതുറയ്യണം."' 

എന്നുപറഞ്ഞു പുണന്ലാളിച്ചവന്- 

ത൭ന്നെയയച്ചാന്ഗുരുപോടുക്രടവേ. 
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തിയി 

൭൫. പോിച്ചിലദിനം; പിന്നെഹിരണ്യനും 

മായംവെടിഞ്ഞുസുതനെവരുത്തിനാന്. 
ചോദി ച്ുമു൯പോലെ: മു൯പോലെയുത്തരം, 

വാദമറേറാതിവിനിതനായ് നന്ദനന്. 

നാരായണാത്മകാമാത്രമിലോകമെ- 

ന്നാരാജരാജന്ശ്രവിച്ചനടുങ്ങിനാ൯. 

വെട്ടെന്നുകുട്ടിയെരുട്ടോടുദൂരവേ 

തട്ടിയെറിഞ്ഞിട്ട, ധാത്രിയമന്രപോം- 
മട്ടില്, കുതിച്ചെഴുന്നേററിട്ടവാളോങ്ങി.. 
വെട്ടിനാന്, ബാലന്െറകണ്ണത്തില്നിര്ദ്ദയന്. 
അത്രഭയങ്കരമാഠമട്ടിലൃക്കോടു 
പുത്രനെവെട്ടിയഖഠംഗംമുറിഞ്ഞുപോയ്. 
വിതൃസ്തവ്തൃത്തൊടുംദൂഷ്ടിരണ്ടുംമിഴി- 
ചുത്രകനല്ക്കട്ടചിന്നുമാറോതിനാന്,. 
“ഇത്രധിക്കാരംപെരുത്തപിഞ്ചേ, നിന്െറ . 
ഗാത്രംചപിട്ടിയരയ്യ്ഛന്നതുണ്ടുഞാന്. 
ഇത്ഥംപറ,ഞ്ഞൊരുമത്തനാംഫസ്സിയാല് 
കത്തിച്പുപിന്നെച്ചപിട്ടിമെതിപ്പിച്ഛ 
മസ്ത്കംകൊണ്ടുഞെെരിപ്പിച്ചിതേവമാം- 
മുസ്തര പിഡകളേല്ലിച്ചു ുഡ്ണൂള. 
ഇത്തരംനിചമാംഫിംസയൊന്നെങ്കിലും 
ഭക്തനാംബാലനിലേററഠില്പചെറവമമെ. 

പിനിടക്ിയെക്കാകളടൂടിനാന 
കൊന്നിടടവാ, നതുംവൃത്ഥമായ് പോയിതു. 
നീണ്ടുയന്നള്ള ശൈലാഗ്രത്തില്നിനിട്ട | 
കണ്ടിലെപ്പാറയില്തള്ളിമറിക്കലേ, 

മല്ലികപ്പൂമലര്ക്കുന്നെന്നപോലവേ ര് 
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ബാലനാപ്പാറയെത്തോന്നിമൃടുത്വമായ് . 
കുണ്ടുകിടാരത്തിലെണ്ണനിറച്ഛ തി 

കൊണ്ടുതിളപ്പിച്ച, കൈകാലുബന്ധിപ്പു 
കൊണ്ടുപചോയിട്ടതില്, പ്രദ്റാദനാഥ്റുദ- 
മുണ്ടായി; തീത്ഥമാടിടുംപ്രകാരമേ. 
ഇത്ഥ, മാക്രുരനെറദയഷ ട്ടങ്ങളത്രയും 
വൃത്വഥമായിട്ടുംനിരാശനാകാതവ൯ 
കുട്ടിയെച്ചെന്നുപിടിപെട്ട, കണ്ണങ്ങറം- ക 
പൊട്ടുമാറിര്ഥമലറിപ്പറഞ്ഞവന്. 
“എന്തെടാമുഡ്ഥാ, പുലമ്പുന്നസംബന്ധ?_ , 
മെന്തൊരുമാതിരിയാണുനി൯ദവൈതം? 
എന്തു,വെളിയിലാവിഡ്ഡിയെക്കാണാത്ത-? 
തെന്തു! ഭയംകൊണ്ടൊളിച്ചുവസിയ്യ്യയോ? 
ചൊല്ലു, ചൊല്ലായവനെമ്ങെന്നുചൊല്ലക? ' 

തെല്ലകാണട്ടേജളാത്മാവുതന്നെഞാന്.”” 
എന്നുള്ള താതന്െറനിബ്ലന്ധശാസനാല്, 
ചൊന്നാ൯ചിതാവോടുപൃത്ര൯പ്രശാന്തനായ് :- 

“അല്ലയോ! വാത്സല്യമുള്ള താത, ഭവാ൯ 
നില്ലാതകോപാംത്യജിച്ചുകേക്കേണമേ, 
കല്യാണസാഗരനായ നാരായണ- 
നെല്ലാച്ചരാചരമായജഗത്തിതി- 
ലെല്ലാംനിറഞ്ഞുവസിപ്പകൊള്ളുപ്രഭ 
പല്ലോവിചാരിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളേ ണമേ.” 
പൃത്രന്െറഭാഷിതംശ്രുത്വാകട്ടംരുഷാ 
സത്വരംകൈവിരല്ചചുണ്ടിപ്പറഞ്ഞിതു. 
മുഷ് ക്കുള്ള കള്ള നാംനിന്പ്രിയന്ധിക്കാരി- 
യിക്കണ്ടിടുംതുണുതന്നിലുംവാഴിതോ?? 
പാഴന്നുവാഴുന്നുതുണിലു"മെന്നുകേ- 
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ടാളിട്ടംരോഷേണദാനവാധിശ്വരന്, 

്ോണട്ടെയെയി"ലെന്നാഞ്ഞുവെട്ടിടിനാന്, 

തുള്്റമസ്വൂണത്തില്ഹുത്കാരമോടവന്. 

വെട്ടേറവപൊട്ടിപ്പിളന്നതുണിങ്കത്.നി- 

ന്നിട്ടൊരുനരകേസരി ജാതമായ് . 

നീണ്ടേററവുംജടിലിച്ചസടമുടി- 

യുണ്ടുധുമംവമിച്ചിടുന്നപണ്ണേമേ. 
രുക്ഷാക്ഷിയില്നിന്നുശുലാഗ്രമെന്നപോ- 

ലിക്ഷണംചുറവാചിതറിക്ഷണംപ്രത'. 

അററാവളതഞ്ഞുവെളൃത്തമ്പിളിപ്രായ- 
മേററവുംഭീഷണമായുള്ള ദംസഷ്ടയും 

കത്തിപോല്ക്രത്തുവളഞ്ഞനഖരങ്ങ- 

മെത്രദയങ്കരംനോക്കാ൯തുലോംപണി. 

ആകാശഭേദിയായ് സ്വണ്ണരത്തനോജ്വല- 
മാകുഠരകുട, സ്ററരന്മലിഭാസ്റ്സൊടും, 

കോടിമാത്താണ്ഡപ്രദാപടലത്തൊടും 

കോടിരമണ്ഡലീമണ്ഡിതാസ്യയത്തൊടും, 
വട്ടം ലുഴന്നുജ്വലിയ്യചഛന്നഭാസ്തൃര- 

ത്വിട്ടി൯സഫസ്രാഭവെല്ലന്നദ്ദക്കൊടും, 

ചമ്രശംഖാബ് ജഗദാദിഫ്മായുള്ള. 

വിക്രമമേവംചതു൪ബ്ബാഹുവ്യാഘമാം 

ദിക്കുകളോടും,വളന്നമഹിധര- 

മൊക്കുംവപുസ്സതില്്രിവത്സകരസ്തരഭ- 

മുഖ്യചിഫ്നത്തൊടും. ദീധിതിദിഫ്ുമാം 

പ്രഖ്യാതമൃത്തിയെലിക്ഷിച്ചുദാനവന്. 

പാരംഭയങ്കരമുത്തിതന്ദശനാല് 
ഘോരാസുര൯ഭയംകൊണ്ടുവിറച്ചുപോ- 

യെങ്കിലും,കോപവുംശര്യവുംല്ജ്ജയു ം 
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ശങ്കയും, വാശിയും, കൈക്കൊണ്ടതിദ്രതം, 
സിഭ്ധാമന്ത്രോപേതദിപ്യഠയുധങ്ങളെ 

രക്ഷസ്സുവിട്ടിതുപാരമമ്മൂത്തിയില് 
കത്തിയോ സിയക 

പത്തുദിക്കുംതപിപ്പിച്ചുപാഞ്ഞഞ്ജസാ 

ചെന്നു ലയിച്ചുപോയമ്മഹാ മുത്തിയില്: 
മിന്നല്ക്കൊടിധൂമയോനിയിലെന്നപോല്. 
പിന്നെയുംഭ്രുദധിച്പദേവാരിപിക്രമം 
നന്നായ് ത്തുടങ്ങിയപോതാനരഹരി, 

ഘോരസ്തനിതംകണക്കൊന്നലറിനാന് 
പാരംവിറച്ചിതുപാരേഴരണ്ടുമെ. 

കണ്ടുനില്ലാമഹാവീരരാംദൈത്യേശ- 
കണ്ടകഭത്വജനങ്ങളെല്ലാവരും 
ബോധാവെടിഞ്ഞുവിവശരായ് പാഞ്ഞുപോം- 
യേതുംഭയന്നീല പ്രഷ്മ് ഓാദബാലകന്. 
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, നരസിംഹമുത്തിയില്- 
ത്തന്നുടെരക്ഷിതാവായസാക്ഷാല്പ്പിതാ, 
വന്ദ്യന്ജഗദൈകധാമംപരിലസ!- 
യ്യഛന്നതായ് "ക്കണ്ടുമനസ്സുകളു.ക്കയാല്, 

൭൬.-- ദ്ദൈത്യേശ്വര൯ധിരധിരന്ചരാക്രമി- 

യെത്രയുംവീറോടുനിര്ഭയംതല്ക്ഷണേ 

ക്രുദധിച്ചുപാടു.മാ,യത്രഭയങ്കര- 
മുത്തിയാകുംനരസിംഫത്തൊടേററിതു. 
യുദ്ധമവര്തമ്മിലുണ്ടായതോതുവാ- ) 

നിദാരതന്നിലാക്കണ്ടുകെല്ലല്ലവും? ലം, 

ഒട്ടുനേരംരണംരുഷ്കരായ് ചെയ്യപോ-; 
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തട്ടഹാസേനനരഹരിയുക്കൊടും, 
ദുഷ്ഠനെറമാത്തട്ടിലൊന്നടിച്ച് ടിനാന് 
പെട്ടെന്നടികൊണ്ടുമുരഛിച്ചുദാനപന്. 

സത്വരംതിക്ഷ് ണനഖോഗ്രകരങ്ങളാല് 
വൃത്രാരിയെപ്പിടിപെട്ടാനരഫര।, 
രൂക്ഷമായ് ഞെക്കിസഹിക്കാത്തരോഷേണ 
രക്ഷസ്ത്റിനെത്തന്മടിയിലമത്ത്ുടന് 
രൂക്ഷമാംസസ്ധ്യാസമയത്തറപ്പുടി- 
യേറിയിരുൃന്നവന്മാറത്തു,തന്നുടെ 
ര്രുരനഖരങ്ങഥംകുത്തിയിറക്കിയ- 
ന്നേറിയരോഷേണരണ്ടായ്പിളത്തിനാന്. 
അക്ഷികഠംദീപിച്ചുവഹ്നിതന്ജിഹ്വകറം- 
പ്രക്ഷേപണംചെയ്തുതെക്ളികത്തുംവിധം. 
ഗാജ്ജനധ്വാനംശ്രവിച്ചുലോകംദയാല് 
സജ്വരന്മാരായകന്നുനിന്നാര്തുലോം. 
ദേവകളെല്പാംദഭയംകൊംണ്ടടുക്കുവാ- 

നാവാതകലത്തുനിന്നിതെന്നാകിലും, 
അന്നാച്ചെവബാലനായപ്രഫ് ലാദനും 
നിന്നാ൯സമീപെവികല്ലംവെടിഞ്ഞുതാന്. 
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്പിതാവുമായുണ്ടായ 
ദന്തുരയുദ്ധസ്മയംമുഴുവനും, 
അച്ചുത൯തന്നെസ്തരിച്ചതുകാരണം 

സച്ചിദാനദ്ദേലയിച്ഛുപോയ്മാനസം. 

൭൭.--- പ്ൃണ്ഡരികോത്ഭവന്പൂര്ണഭകത്യാമുനി- 
മണ്ഡലൈസ്സാകംപുക ഷിസസംഭൂമം. 
രുദ്രരും,ഭദ്രംഭവിയ്മുഛവാന്വിദ്രതം 
സദസംഗിവാണയക്ഷരക്ഷോരൃതം 
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പം ദുമരംവേദപ്പ്യൊരുളാല്യഥാത്ഥമാം 
ഗ്മപദട്ങ്ങളാല്കിത്തിച്ചുമേല്ക്കുമേല്. 
“വേദാന്തവേദ്ദ,പുരുഷോത്തമ,വിഭോ, 
വേദസ്വരൂപ,വികല്ലവിനാശന, 

സറ്ലുവിസശ്്ൂസ്ഥിതിലയകാരണ, 

സ്വഗ്രാപവഗ്ഗദ,മൃഗ്യ,മഹാപഫ, 

കാരണകാല്ൃവ്ൃയതിരിക്ത,കരസ്തൂഭ- 
ധാരണ,കാരണമാരണവാരണ, 
നാരായണ,നരസിംഫവപുദ്ാര, 
നിരജസംഭവസാംഭാവൃസംസ്തൂത, 

സത്വഗുണാശ്രയ,തത്വാത്മനേ ഭൂരി 
സത്വ,നമസ്ലേ'നമസ്തെ;നമോനമഃഃ! 

ലോകസംഹാരി-സംഹാരത്തിനായിട്ടു 
ലാകികമല്ലാത്ത വല്ലാത്തൊരാകൃതി- 
കൈക്കൊണ്ടതാംവിഭോ, ത്വല്ക്കോപവധ്നിയി- 
ലിക്കണ്ടലോകം ദഹിയ്യു്മാറായിതുഃ; 
താവകം വ(൭൭൫൦ വിലോകനംചെയ്യവാ- 
നാവതല്ലാഞ്ഞടിയങ്ങളു ഴ്ലുന്നു; 
സംഹരിച്ചിടണം കോപം, ദയാനിധേ, 
സച്ചിദാനന്ദ, സവാഭിഷ്ടദായകം? 
ഏവം വിവിധസ്തവങ്ങം, വിരിഞ്ചാദി- 
ദേവകാം, ദുസ്സഹക്രോധാനലജ്വാല 

മേല്,മേല്ച്പിന്തും നരകേസരിശ്വരന്- 
നേ, ക്കതിദ്ദൂരത്തുനിന്നുചെയ്യെങ്കിലും, 
അല്പവും ദേവ൯റടുത്തടുത്തീടടവാ- 
നല്പരമരക്ക മപ്പ്യോളരിപ്പുമായ്. ൧ 

ആടിതേയാധിപന്മാരപേക്ഷിക്കയാ- 
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ലാശ്രിതവത്സലയായ ശ്രീദേവിയും 
മന്ദമന്ദംചെന്നു മന്ദഹാസത്തൊടും 
നിന്നൊന്നപാംഗവിലാസേന നോക്കിനാഠം. 
പണ്ടു കണ്ടുംകേട്ടുമാരു മറിയാത- 
കണ്ടുള്ളൊരിബ് ഭീമ മത്തഭൂതം ഭീകരം 
ക്രൂരം നരസിംഫമുത്തിയെക്കാഞ്ങയാല് 
നേരിട്ടടുത്തില്ല ദേവിയും ശങ്കയാല്. ൨ 

*നിന്പിതാമൃുലമമഷിയാം ദേവനെ 
സാന്ത്വനംചെയ്യ സമീപമണഞ്ഞു നി? 
എന്നുരുറംചെയ്യുപ്രഫ്ണാദനെ നാന്മുഖന്൯ 

മന്ദമായ് പ്രേരണം ചെയ്യയച്ചിടിനാന്. ൨൮ 

൭ ന്നതഭക്ത നാം പ്രദ്യാദനും തദാ 

മന്ദമന്ദം ഭഗവല്പ്പാരശ്വമാഗമി.- 
ച്ചാമഗ്നഎത്തായ് കരം ക്രപ്പിമരലിയില്, 
രഭൂമിയില്ദ്ദേവപാദത്തില്വീിണിടിനാന്. ര് 

അത്തവൃ, ത൯പാദമൃലേ നമസ്തരി- 
ച്ചാത്തനായ വിണു കിടക്കും കുമാരനെ 
നോക്കിത്തുളന്പും കൃപയോടവന്നുടല് 
ത്ൃക്കരംകൊണ്ടെടുത്താലിംഗനംചെയ്യ, 
കാലസപ്പുഗ്രസ്തരായവക്കേവക്ക- ല് 
മാലസ്യമാററിട്ടഭയമേകുന്നതാം 
ചാരുകരാംബുജം ബാലകമാരലിയില്_ 
ചേലോടുചേത്തിട്ടനുഗ്രഫിച്ചിടിനാന്. ൫ 

തല്ക്കരസ്റ്റര്ശം നിമിത്തമായ പ്രദ്ഹാദ_ 
നൊക്കവേ തന്െറയത്തുഭം ശമിയ്യാ- 
ഭലററം പ്രകാശിച്ചയന്നല്യാപിച്ചതാം 
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മുററിയചില്പ്പുര ജ്ഞാനസുഖത്തൊടും 
രോമാഞ്ചമോടുമലിഞ്ഞമനസ്സ്സൊടു- 

മാനന്ദബാഷ്ട്രാകലേക്ഷണനായിട്ട 

ഭക്തപ്രിയ൯തന്െറ പാദപത്മങ്ങളെ 
ഹക്കളേധ്യാനിച്ചുറച്ചാന് ദൃഡ്ഥതരം. ൬ 

ഏകാഗ്രമാംമനഃസ്ഥൈര്യമോടായവ- 
നേകനേധ്യാനിച്പുറച്ചുസമാധിയാല്, 

നേത്രവും ചീമ്തതാം ചിത്തഭയങ്ങള.- 
മാത്തപരിത്രാണമൂത്തിയില്സ്റ്റാദരം 
ചേത്ത്ൃറപ്പിച്ചാനരഹരിമൂത്തിയേ 
വാ നാന് മേന്മേൽ സഗല്ഗ്രദവാണിയാല്, ഒ 

പര്ഠാദസ്തതി. 

സത്വഗുണത്തിങ്കല് മാത്രമിണങ്ങിട്ടം 

ധാതാവുമുന്പാം നിലിമ്പകദംബവും, 

മാമുനി ജാലവും, സിദ്ധസമൂഫവും? 

സീമാതിരിക്ത, ഗുണയുക്ത, നിമ്മല, 

വാക് പ്രവാഫത്താലുമേതൊരുമൃത്തിയെ 

വാക്ണവാ൯കേവലം ശക്തിവിഹിനരായ് ? 

അങ്ങിനെമേവും ഫരി രുഗ്ഗമൃത്തി, യീ- 

മങ്ങും തമോയുക്തദാനവ വംശത്തി- 

ലിങ്ങുപിറന്നുവളന്നോരിവങ്കലി- 
ന്നെങ്ങിനെ-പിന്നെ-പ്രസാദമേന്തുന്നതും? ൮ 

സവ്ഖത്തു, സല്ക്കുലം, സന്ദര്യവും, തപം, 

വന്പെഴ്ംപാണ്ഡിത്യ, മോജസ്സു, തേജസ്സും, 

പ്രാഭവം, ശക്തി, യുല്സാഫവും, ബുദ്ധിയും, 
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ശോഭനമാകമഷ്ടാംഗയോഗങ്ങളും, 

കൈവന്നമുലം, ഫരേ। ഭഗവാനുടെ 
ലു ] 

കാരുണ്യമാന്നതായ് ചിന്തിപ്പതില്ല ഞാന്; 
ഭക്തിതന്നെഭവല് പ്രീതി യ്യുകാരണം 
ഭക്തിയാലല്ലോ ഗജേന്ദ്രനില്പ്രിതനായ് . ന് 

മുന്ചൊന്നതാംഗുണം ദ്വാദശ പൃണ്ണുമായ 
സഞ്ചിതമായവനാണെന്നിരിയ്ക്കിലും 
താവകപാദാരവിന്ദേ വിശുദ്ധമാം 
കേവലംഭക്തിവികലനായുള്ള വന് 
പിപ്പനാണെങ്കിലും കിംഫലം; ഭക്തനാം 
ശുദ്ധചണ്ഡാല൯തുലോം മച്ചമായിടും; 

ആയവന, തന്നെയും തനെെറകുലത്തെയും 

മായാവിനാ പരിശുദ്ധിചെയ്യംലിധയ, 
ഗവിഷ്ഠനായൊരാവിപ്ര, നവനെയു. 
മാവതല്ലേതുമേ ശുദ്ധീകരിയ്യയുവാന്. ൧0 

ആത്മസ്വരൂപനാ, യാനന്ദപുണ്ണുനാം- 
പത്മാലയാപതി, പത്മനാഭന്, പരന് 
അല്ലരില് നിന്നു സപത്ൃകളല്ലവു- 
മേല്ലാ൯നിനയ്യചന്നതില്ല; യെന്നാകിലും, 

 കാരുണ്ദയമുണ്ടാകകൊ, ണ്ടതു, തൃപ്യിയാല് 
നേരോടുസ്വികരിപ്പ്യാനുംമടിച്ചിടാ. 
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, ജനങ്ങറംത്വദത്ഥമാ.. 
യേതേതുപൂജകംചെയ്തിതതി൯ഫ്ലം, 
തന്മുഖാലങ്കാരമെല്ലാം, പ്രതിമുഖം 
തന്നില്പ്രതിബിംബമാകുന്നമാതിരി, 
തത്തുലുമായ് ഗുണരൂപങ്ങം കൈക്കൊണ്ടു 
തങ്ങളിരുത്തന്നെഫലിയ്യുന്ന മുലമാം, ൧്ഥ 
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ഈശ്വരനാമങ്ങം ഭകത്യാജപിപ്പുച൯ 

സംസാരിയാകിലും മുക്തനായ ത്തിന്നിടും; 
ഏന്നതുകൊണ്ടു, ഞാന് നിചനാണെങ്കിലും, 

ധന്യമാമിശ്വരവന്ദ്യചരിതങ്ങ് 

ളെന്നുടെ ബുഭ്ധിയ്മുകച തക്കപോല്വാക്ണുവാ- 

നിന്നുതുടങ്ങുന്നു ശജ്മിയാതെ വിഭൊ ! ൧൨ 

സവദ്യേശ്വര, ദിതിപുത്തരാം ഞങ്ങളും 
ഗര്ധ്യാല് പരാങ്മുഖന്മാരെന്നിരിയ്ക്ിലും 

സത്വസ്വരൂപനാം നിന്ദിപപുസന്ദേശം- 

മെത്രയുംഭക്തിഭയാദിസമന്വിതം 

വാനവ൪ര്കോ, നജ, നാദികളേയ്യരയാല് 

മീ,നാമ,പന്നി,തൊട്ടുള്ളേഠോരവതാര- 

മന്നുന്നുകൈക്കൊണ്ടു ലിലചെയ്ുള്ള തും, 

ടീനസംരക്ഷയും, ഹിനസംശിക്ഷയും, 

ലോകത്തിനാകവേ ക്ഷേമത്തിനല്ലാതെ 

താപത്തിനല്ലെന്നു സ്വാന്തത്തിലോത്തിഹ 

സംഹരിച്ചിടണേ സംരഭമാകവേ 

സംസാര താപത്രയാപഹ, സാമ്പ്പതം. ൧൩ 

സ്വാമിന്, യൂസിംഹസ്വരൂപിന്, ദിതിസുത൯ 

ഭീമതാപാസ്വപ്രജയ്യചഛമണച്ചവന് 

ഇത്തവ്വിലങ്ങാല്ഹതനായതുവിധം 

ചിത്തംതെളിഞ്ഞുകോപത്തെയുംവെല്ലണേ; 

കോപമിതുകൊണ്ടൊരാവശ്യമില്ലിനി: 

താപാത്യയജിച്ചുതോഷിപ്പുവിദ്പജ്ജനം. 

തേളകറം പ്യയാളങ്ങം തൊട്ടുള്ള ജീവീയെ_ 

പ്പോലുമേ കൊല്ലുവാന് നല്ലോരുമോത്തിടും; 
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ന്റ 

പിന്നെയെന്തോപറയേണ്ടതിദ്ദ ന്നയന്- 

തന്നുടെ ഫഹിംസയേപ്പുററിപ്പുരാല്പ്പര; 

ഇപ്പോഠംസുഖിതരായ് തിന്നഭക്കതോത്തമര്, 
മല്പ്പുതേ, താവകകോപശാന്ത്യാത്ഥമായ് 

പ്രാത്ഥിക്കയും, ഭയത്തി൯നിവൃത്തിയ്മ,കഠ- 

ചേത്തുത്വദ്ര,പം സ്തരിയ്ക്യുംചെയ്ത് തു, ൧ര് 

വന്ദ്ൃനായിടുമജിത, ഭവാനുള്ള്ളൊ- 
രുന്നത ഭീകരംവമ്രതജിഹ്വാടിയും, 
മാത്താണ്ഡദീപ്ു ച0ജ്വലിയ്യച്ഛന്നനേത്രവും, 
ചിത്തദ്കടിയു, മുഗ്രദംഷ്കങ്ങളും, 
മല്ത്താതകുക്ഷ। പിളന്പറിച്ചങ്ങു 
ലാത്തിയനിണ്ട കുടര്മാല ജാലവും, 
രക്തംപുരണ്ട മുഖരോമശോഭയും, 
വൃക്തമായ് പൊങ്ങിടും നിശ്ചലകണ്ണ്ണവും, 
അഷ്ൂദിങെ മത്തേഭവിരരെപ്പേടിച്ചു 
ഞെട്ടിച്ചിടുന്നതാമുഗ്രാട്ടഹാസവും, 

ശത്രത൯ഗാത്രം പിളത്തും നഖാഗ്രവും, 

വാത്തുപേടിപ്പ, തീ ഞാനല്ല; ലോകരാം; 
ആയവര്തന്നിലനുഗ്രഹപുയ്യക- 
മിയുഗ്രരൂപമടക്കുമാറാകണേ!. ൧൫ 

ദീനാനുകമ്ധിന്, തവാങ്ഡ്രവിദക്തന് ദീന- 
ദീന നഹം ഭീതനാകുന്നുതാകട്ടെ, 
ദുസ്സഹമായി ബഭയങ്കരമായിടും 
സംസാരചക്രം നിനച്ചുതന്നേഹരേ, 
സ്വിയകമ്മങ്ങംബന്ധിപ്പിതെന്നെ ദ്ൂഡധം 
മായാമയ, ഭക്തവത്സല, താവകം 
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പ്രിതിയെന്നില്ചേത്തു മോക്ഷനിദാനമാം 
പാദത്തിലേയ്യതെ,ന്നെയെപ്പയോഠംപിളിയ്യ്ഛമോ! ൧൬ 

ഏതിനാ, ലിഷ്ട മനിഷ്ടമിപററിന്െറ 
യോഗവിയോഗങ്ങറംകൊണ്ടു ഭവിപ്പുതാം 

ശോകാഗ്നിയാലിവന് യോനിസര്വ്ൃത്തിലു - 
മാകലപ്പെട്ടദഫിഷ്കപ്പെടുന്നിതു; 

ട9ഖനിവ്ൃത്തിയ്യഛചെയ് വതുക്രടിയും 

ദുഃഖമായ് തന്നെ ഭവിയ്യചഛന്നിതിശ്വര! 

ഏഎങ്കിലുംദേഹാദ്യഭിമാനഹേതുനാ 
ശങ്കേതരംമോഹമുംക്കൊഠംവുപിന്നെയും; 
എന്നതുകൊണ്ടുജഗന്മയനാകിയ 
നിന്നുടെ തൃപ്പാദദാസ്യമെന്നുള്ള താം 

സംസാരവിഛേദമാഗ്ം, കൃപപാംബുനാ 

സംസേചനംചൊയ്യൊനിയ്യ്ായ് വദിയ്മരണേ. ൧൭ 

കേക:---- ഭഗവന്, നാരായണ, വൈകുണ്ഠ, കൃപാനിധേ, 

നാഗനായകശായിന്, നിന്തിരുവടിയുടെ 

ദാസരായ് തൃപ്പാദാബ് ജം സേവിക്കുന്നവരേയും 

പേശിച്ച വിലക്കുന്നു മു൯ചൊന്നവിഷഘ്ലുമെല്ലഠം; 

എങ്കിലുമതിനുള്ള ശരിയാം പരിഹാര- 

മത്രിച്ചീടുന്നുണ്ടു ശന്മവിട്ടൊരെന്നുള്ള ല്. 

ഭഗപചതല്ദ്ദാസനായിഭവിച്ചശേഷം ഞാനുഃ;, 

ഭക്തക്ദവയസ്പനു ധുപകത്താവും സര്വ്വ - 

സംപ),ജ്യനായുമുള്ള. നിന്തിരുവടിയുടെ, 

സൃഷ് ടികത്താവാല് വ ഉ പ്ലട്ടതാംലിലകളെ 

സല്ദക്തന്മാരുമൊത്തിങ്ങവര്ത൯ സാഫ്ത്തോടും 

തത്വമായ്രാഗാദിയെ തൃജിച്ചുസദാകലം 
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വ്ത്താരം 
പി കാ ക 

കിര്തിപ്പ കിത്തിച്ചേററം വിഘ്ലമാംദഃഖങ്ങളെ 

സത്വരംകടന്നീടം കിത്തനിയനാം വിഭോ! ൧൮ 
൫. 
൮ ൮ 

കാകളി:--- അല്പയേസ്വാമിന്൯, നരഹരല്, സവദാ 

ബാലക൯ന്, താതമാതാക്കളാലെപ്പൊഴ്്ം 

പാലകനെങ്കിലും ടഃഖിപ്പുതോക്കുകില് 

ബാലനെറരക്ഷികളല്പവ൪ര് നിണ്ണയം; 

വ്യാധിമാറാ൯മരുന്നാസ്വടിച്ചിടിലം 
ബാധിപ്പുകാണുന്നു രോഗിയെമൃതുവും; 
ഒഓഷധംകൊണ്ടു ശമിയ്മഛാരുജയെന്ന_ 

തിഷല്വെടിഞ്ഞാക്കമോത്താലറിഞ്ഞിടാം; 

മവ്വ്യൂല്മറിഞ്ഞും മരിയ്യ്ുന്നു മാനുഷ൪; 
കപ്പുലവനേയുമപ്പ്യോഠം തുണച്ചിടാ; 
ദുഃഖമോരോന്നിനും തക്കപരിഹാര- 

മിക്കണ്ട മാനുഷക്ണ്ടെന്നിരിയ്ക്കിലും 

സരഖ്യപരായണു; നിയുപേക്ഷിച്ചപ- 
രൊക്കയുമെന്നു മനനൃശരണരാം; 

ചിന്തിപ്പുകണുകിലെന്തിനും താവകം 
സന്തതാനുഗ്രഹഫമൊന്നുതാനാതര്രയം. ൧൯ 

യാതൊന്നില്വച്ചിട്ട, യാതൊരുഹേതുവാല്, 
യാതൊരുകാലത്തു, യാതൊന്നുകൊണ്ടുതാന്, 

യാതൊന്നില്നിന്നു, യാതൊന്നിന്നുവേണ്ടിട്ട, 
താതാദിയാകുമപരഗുണികളം 
ബ്രശ്മാദിയാകുപരമഗുണികള_ 
മായുള്ള സാത്വികശുദ്ധസ്വഭാവരാം 
യാതൊരുകത്താവു, യാതൊരുകാരണത്താല് 
സഞ്ചോദിതരായി, യാതൊരുകമ്മുത്തെ 
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യാതൊരുമട്ടിങ്ങു൭ ചയ്മുപോരുന്നുവോ 
_യാതൊരുമട്ടവൃത്യാസപ്പെടുത്തുമോ- 

തത്തല്പ്രുകാരങ്ങഠം, മൃത്തിഭിന്നങ്ങളായ് - 

പാത്തലേപാത്്തപ്രപത്തി പ്പുനാഥ, നീ. ൨ാഠ 

നിന്നംശഭ്ൂതപുമാനെറ കടാക്ഷമാ- 
മുന്നതാന൯ുഗ്രഹംകൊണ്ടു കാലത്തിനാല് 

വൈഷമുമാന്നവിലിധഗുണങ്ങളും 
വേഷ വുംചേന്നതായുള്ളോോരു മായതാന്, 

പേദോക്തകമ്മപ്രധാനമായുള്ള തും 

കമ്മബലത്തോടുക്രൂടിയിരിപ്പതും 
കൈയിലാക്കീടാന് പ്രയാസമേവന്നതും 
ജിവന്നുചേരുമവിദ്ദയാല് കൈവന്നു- 
ചേരുന്നതാം പ്രാണപഞ്ചപ്രവൃത്തിക- 

മേകാദശേന്ദ്രിയേചേനിട്ട ഷോഡശ- 

മാകുമംശങ്ങളോടൊത്തു വത്തിപ്പുതു- 

മായിരിയ്യ്ഛം, മനഃപ്രാധാന്യൃമേറുന്ന 

ലിംഗശരിരങ്ങം സ്ൃഷ്ടിച്ചിടുന്നിതു. 
ഇങ്ങിനെയുള്ള സംസാരയന്ത്രേസദാ 

തങ്ങിത്തിരിയുന്ന ലിത്തവൃത്തിബ്ഭൂമം 
സ്വാമിന്, നരഹരേ, ത്വല്പാദസേവയാ- 
ലെന്വയ ജയിപച്ചുകൊള്ളുന്നതുമെങ്ങിനെ ? ൨൧ 

കേക:__ നിന്തിരുവടിയാട്ടേ, ജ്ഞാനാത്മശക്തികൊണ്ടു 

സന്തതംബുദ്ധിയ്യ്ഛള്ള. ചന്തമാംശുണത്തേയും, 

കാര്യസാധനങ്ങളില്ക്കാണനശക്തിയേയും, 

കിഴാക്കിവത്തിപ്പോനാം; മായയേപ്രേരിപ്പോനാം. 

നീതിനോക്കുമ്പോഠം, ജജിവനിതിന്നുവിപരിത-; 

മതിനാല്മന്ചൊന്നതാം പതിനാറംശമുള്ള. 
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സംസാരചക്രത്തിങ്കല് ഭാസ്സ്റേവമവിദ്മയാല് 

സേവിതന്സമർര്പ്പിതനായുഴന്നവനായും, 

ഇക്ഷുദണ്ഡപല്സ്സ്റദാമര്ദ്ദിയ്ക്കപെട്ടോനായും, 

ക്യൂ്തിയ്മചഛമെന്നെത്തവപാശ്വത്തിലെത്തിയ്ക്കണേ. ൨൨ 

കാകളി:-_- നാകസ്ഥലോകപാലാദികഠക്കുള്ള താം- 
സമ്പത്തു, മായുസ്സൂ, മള്യുദയങ്ങളും, 
വന്പിച്ചതാകും വിഭവങ്ങളും, വിഭോ! 
സമ്പ്യതികണ്ടേ; നതെത്രനിസ്സാരമാം; 
ആത്തിപൃണ്ടാള കഠം മോഫിയ്യച്ഛമായവ, 
മല്താത കോപഹാസങ്ങളു മല്പമാം 

ദ്ൂരഭംഗവുംകൊണ്ടുമാത്രം നശിച്ചിതു; 
താതനുംവേഗേന വധ്യനായങ്ങയാത്. ൨൨൩ 

ഇക്കാരണത്താല്, സുഖത്തി൯പരിണാമ- 
മീക്ഷിച്ചിടുംഞാനു, മിന്ദ്രിയഭോഗ്യമാംം 

ബ്രശ്മഭോഗത്തിനെപ്പ്യോലും കൊതിയ്യ്രാതെ, 
കാലസ്വരൂപനാം നിന്നുടെവ്ൃതൃസ്ത- 
ശക്തിയാല്കെട്ടപോയിടുമണിമാദി- 
ശക്തിയാമൈശ്വര്യമൊന്നും കൊതിയ്ക്രാതെ, 
ഭക്തിയേമാത്രമാശിയ്യച്ഛന്നുഞാ൯ പ്രഭോ! 
ഭക്തരിലേകനായെന്നെയും ചേക്കണേ. ൨ര് 

കേഠംവിയ്യച്ഛസരഖ്യദ: മോത്താല്മൃഗതൃഷ്ണ്ണ- 
യവ്വിധമായ വിഷയങ്ങളെന്തുവാന്? 
സവരോഗത്തിന് വിളനിലമായീട.. 
മിവിണ്മലമയദേഫങ്ങളെന്തുവാന്? 
എന്നിങ്ങനെദേഫി, ദേഹത്തെയോക്കിച്ച. 
മാത്രയാശോപമമാകുമാശാഗ്നിയെ, 
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ശേക. 

മാനവ൯, ദുസ്ാധ്യമായും മധുമയ- 
മായുമിതിയുന സ്വല്പസുഖങ്ങളെ- 
ക്കൊണ്ടുശമിപ്പി ച്ചു കൊള്ള വാന് യത്തിയ്്,.- 
കൊണ്ടു വൈരാഗ്യമാന്നീടുന്നതില്ലഹൊ!- ച , 

താമസസനമുണ്ണഭദൈതേയപംശജന്। 
രാജസസനുണ്ണനെ൯കഥയെങ്ങുവാന് 
ഭക്തഷ്ദഭാവുകദാര്യദം കാരുണ്യ 
യുക്തം ഭഗവല് കൃപാമൃതമെങ്ങവാന്? 

പങ്കജശിതളം ത്വരുപ്രസാദാങ്കര- 

മിക്കരം മുദ്ധ്നിമേചേത്തിതല്ലോ ഭവാന്! 
ഈദ്ുശാനുഗ്രഹം, പുത്രനാംബ്രഹ്മനോ, 
സ്വത്മാവുതന്നെയാം ശിതാംശുകൃഡനോ, 
പ്രേമസവ്ൃസ്വമാമിന്ദിരാദേവിയ്യേോ, 
കാമവിധായിന്, കനിഞ്ഞേകിയില്ല നീ. ൨൯൬൬ 

__ പ്രാകൃതന്മാരില്ച്ചേരും പ്രകൃതമൊന്നെന്നുഞാ- 
നകമേകരുതീടു, നുരത്തമാധമബ്ുദ്ധി; 

അമത്ൃരുത്തമന്മാര ദൈതൃരിങ്ങധമന്മാ- 
രേവമെന് ഭഗവാനുഭേദബുദധിയില്ലേതും; 
എന്നാലീയെന്നില്ചെയ്യോരീയനുഗ്രഹം ഭവാ- 
നന്ൃരിലര്പ്പിക്കാത്തതെന്തെന്നുമറിപേന്ഞാന്; 
കല്പകതരുപോലെ, ഭക്തിയാല് ഭജിപ്പ്യോക്കു 
ചൊല്ലൊങ്ങുമനുഗ്രഹം ചെയ്ക്കോ൯നിചരാവരന്, ൨൭ 

സംസാരസര്പ്പക്രപേ, സക്തികാമത്തില്ക്രടടു൦- 

സഡാഫസിനനങ്ങടെ സംസറ്ലാല്്രടെവിഴ- 

മെന്നെ, യേറിയക്രറാ, ലിന്നുനിന്തിരുവടി- 

യെന്നതുപോലെതന്നെ, മുന്നം നാരദഷിയും- 
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നന്നായിട്ടനുഗ്രഹംതന്നു സമ്പ്വീതിപുധ്വം 
തന്നുടെ സ്വന്തം സ്വത്തായംഗികരിച്ചേനല്ലോ; 
ഇത്രകാരുണ്യമുള്ള. നിന്തിരുവടിതന്െറ 

ഭൂത്യനായ് സേവി പ്പുതിലുത്തമംമറെറന്തുള്ളൂ.: 

മുനിതന്നാശിസ്ത്റാകും പുഷ്ടത്താലുണ്ടായതാ- 

മാനന്ദദാനാഡ്യമാം ത്വല്കൃപാശിസ്റ്റാംഫലം; 
ആത്തിഹന്താവേ, ഞാനോ കൊതിപ്പ്ീലതിന്മിതേ 
ഇത്രയ്യുച്ലമഹത്തല്ല, കാത്തതും, ചാകാതെന്നെ. ൨൮ 

കളകാഞ്ചി:--- മമജനകനിധനമതു, മസുമമസുരക്ഷയും, 
മാമുനിശ്രേഷ്ടനാം ഭക്തോത്തമനുടെ 

വിമലതരവചനസുധസത്യമാക്കിടുചാന്- 
വേണ്ടിയാണെന്നേ കരുതുന്നതുള്ള ഞാന്. 
അസുരവരനസിലതയുമശനിസമമോങ്ങി, മാം 
ഭത്സിച്ചയുക്തമാംകാര്യം നിനച്ചഹോ! 
“അഹമൊഴികെയപരനൊരുദേവനുണ്ടെങ്കിലി.- 
ന്നത്രകാണട്ടെ, ഞാന് നിന്തലകൊയ്യുവാന്?? 
ഉ ഉറിയിദമരിശമൊടുമെന്നോടടക്കയാ_ 
ലുണ്ടായിരക്ഷയുംശിക്ഷയുംഞങ്ങളില്. ൨൯ 

കാകളി!:--- താതഹതിയോ തനയസന്ത്രാണമോ 
താവകംസ്വാഭാവികം ധമ്മമായ് വരാ; 
സവ്യാത്മകനാകുമേക, ന്നിരുപക്ഷ. 
മെവ്വിധമുണ്ടാ? മഹോ! മായതാനതും; 
യാതൊന്നുമൂലമിലോകത്തിനുള്ള താ. 
മാദിയി,ലായവയന്തൃത്തിലുംശരി; 
ഒന്നിലുംസ്ൃശിയാതായവ, സംസാര-- 
മുലവുമന്തവുമായതുകാരണം, 
വിക്നോദഹിനനാമങ്ങുന്നുതാന്തന്നെ, 
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സ്വേച്ലുയാമധു വുംപൂരിച്പുവാഴ്ചതാം; 
ഇങ്ങിനെചിത്തിച്ചുപാക്കില് ഭവാ൯സദാ 

- സാഗാപപെടുകിലു- മൈക്ൃമായ് വാഴ്ചതാം; 

മായകൈക്കൊണ്ടു, ഗുണത്തിന്പരിണാമ- 
മായുള്ള ചോകംചമപല്പിട്ടതില്യ്ജീവ- 
രൂപമായങ്ങയുംക്രടിയുറംപ്പുകയാത, 

രൂപ കംമാത്രമാണിസവ്യലോകവും; 
സത്വാദിയുക്തനായ് സംഗഹിന൯ ഭവാന് 

രക്ഷയും ശിക്ഷയും ചെയ്തുതായോക്കയാം. 

അന്നനട:--- ശരിയ്യകാര്യകാരണസ്വരൂപമാ.-- 

യിരിയ്യച്ഛമിലോകം, സദസദീശ, നി 

എപിടെയും നിറഞ്ഞിരിയ്യഛമാകാശ- 
ി 

മവിടെയെ ഒുമേ ലയി പ്പുതില്ലല്ലൊ: 

ഭചാനതുപിധ മലേപകനായി 

ഭ വംഭരയ്യുചഛന്നു, സമസ്തഭാവമായ് . 

എനിയയ്ച ചന്നതാ, ണിതുനിനക്കുതാ൯ 

നിനയു, ന്നിങ്ങിനെ കനക്കുംമായയാല് 

ജനിയ്യുകഛന്നു, പിന്നെ ജ്വലിച്ചുകാണുന്നു, 

ലഭിയ്ക്കുന്നു സര്വ്വ, മിപനിനയ്ക്കിലോ, 
സമസ്തകാല്യവും ഭവിപ്പുകാരണാല്: 

സ്വഭാവമിദ്ൂശം ചരാചരംസവം, 

തരുക്ളൊംകാര്യം കുരുക്കളുഡഘവസു- 

ഭരിയ് യാലല്ലാ, തൊരിയ്ക്കലുമില്ല; 

കണ പോല്, കാട്മിണക്കിഹേതുവും, 

ഗണിയ്മുുന്നവസ്തൂ ഗുണാത്മക ഭവാന്; 

ഭവന്മയം ജഗത്തഖില, മെങ്കിലും, 

ഭവാനുചററിടാജഗദ്വികാരങ്ങറം. 

൩൭ 

] 

കം ്്ധിപ്മ ലം. കം 

൩൧ 
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കേക:-- നിന്തിരുവടി, നാഥ, സന്തതംലോകംസവം 

തങ്കല്ത്താന് സമര്പ്പിച്ചു, സ്വാത്മസംതൃഹ്എാമാത്രം- 
ഭജിപ്പു, കമ്മമെല്ലാതുജിച്ചു, സുഖേച്ഛുയും 
വജ്ജിപ്പു, പ്രഒയാബ്ലിമധ്യത്തില് ശയിക്കയാം; 
ജുന്തുക്കറംക്കുള്ള തമോവ്ൃത്തിയാം നിദ്രയുണ്ടോ 
നിന്തിരുവടിയും, മെന്നാകി, ലില്ൃതുതെല്ലം, 
യോഗേശ, ബാഘ്ലേനദ്രിയജ്ഞാനവൈകല്യംകൊണ്ട, 
യോഗത്തെദ്ധരിപ്പതും നിദ്രയെന്നോതുന്നതാം; 
യേഗഗത്താല്, ബാഫ്യേന്ദ്രിയവൃത്തിയിങ്കലും,സ്വാത്മ- 
രൂപതേജസാ, തമോനിദ്രയിങ്കലം, നിന്നു 
വിരമിച്ചിട്ട, ജാഗ്രല്സ്വപ്ലവും സുഷുഫ്ിയും 
വിരപോടതിക്രമി, ച്ചേതിനും സാക്ഷിയായി 
വത്തിയ്യു്ചം ഭവാന്, സുഷുപ് തൃന്തരേചേരുംമനോ._ 
വൃത്തിയും, ജാഗ്രല്സ്വപ്പുമീയവസ്ഥയില്ചേരും 
വിഷയവൃത്തിതാനും ഭജിക്കുന്നില്ലതെല്ലം; 
വിശ്വേശ, മമഗുരോ, സവാതീതനാം ഭവാന്. ൩൨ 

കാരണജലത്തിങ്കല് കല്ലാന്തേ ശയിപ്പ്യോനുടയ, 
കാലശക്തിയാല് ഗുണഗഞണത്തിന്പ്രേരകനു ' 
മായുള്ള ഭഗവാന്െറ സ്വിയമാംരൂപംതനെ. 
യിയുള്ള ലോകംസവ്വം നിവാണപ്രദ,ഹരേ, 
യോഗത്തെയകററിട്ടുസജ്കല്ലം ഗ്രഹിയ്യയമ്പോ. 
ളാഗമിയ്മുചഛന്നു നാഭിപങ്കജത്തിങ്കല്നിന്നും, 
സൂക്ഷ്മമാം വിത്തില്നിന്നുവന്പിയ്യുചംവടംപോലെ, 
സവ്യസ്വംലയിപച്ചുള്ള. ഗ്രൂഡ്ഥമാമൊരുപത്മം; ൩൩. 
തആത്തങ്കത്താമരത്താര തന്നുദരത്തില് നിന്നു 
പ്രതൃക്ഷനായിവന്നു ഹിരണ്യഗദന് താനും; 
അപ്പരമേഷ്ടിതാനു, മപ്പത്മത്തിനുചേന്നോ.- 
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രുല്ലത്തിസ്ഥാനമായി മറെറാന്നുംകാണായ്കയാല്, 
തന്നുടെ ബിജമായും തന്നില്ത്താന്വ്യാഫ്ചുമായും 
നിന്നിടടന്നതായുള്ള നിന്തിരുവടിതന്നെ, 
ശതവത്സരകാലജലത്തില്ത്താണുമമങ്ങി- 
ശ്ലോധനചെയ്തു്കിലും കാണുവാ൯കഴിഞ്ഞില്ല: 
മുള പുശേഷമതില് മിളിതം ബിജമുണ്ടൊ 
വെളിയ്മച്ഛകാണാന് നല്പവെളിച്ചത്തിലുംപറ൮? ൩൪ 

അപ്പിതാമഹന്൯താനുമാശ്ചരയസമന്വിതം 
പില്ലാടുമടങ്ങിയപ്പുത്മത്തില്പ്പോന്നിരുന്നു 
തീവ്രനിഷ്യയാതപമവ്ൃഗ്രമാചരിയ്യോേ, 
ദിപ്യനായ്, ഭൂതേന്ദ്രിയ സംയമനായിപ്പുരം- 
സൂക്ഷ്മനായതിവ്യാഫലക്ഷണനാകുന്നൊരു 
സാക്ഷാല്നിന്തിരുവടിതന്നെയും, ഭൂമിയോടുട-- 
ഗന്ധമെന്നതുപോലെ, യിന്ധനേവഫിപോലെ, 
സന്ധിച്പകണ്ടാ൯; പിന്നെ, ബന്ധുവാംഭവാനുടെ 
ബന്ധുരതരമായ ദിവ്ൃയരൂപവുംകണ്ടു 
വേധാവും കൃതാത്ഥനായ് ഭവിച്ചാ൯ഭദഗവാനേ!. ൩൨൭ 

കളകാഞ്ചി:-- അയുതപദ,നയുതകരയനയുതമുഖ,നതൃയന്ത- 

മാഭരണായുധാലങ്കാരകാരിയായ് 

കരചരണകടിതടകപാലനാസാകണ്ണ്ണ- 
മുരുകാണ്ഡങ്ങളംപുണ്ടമായാമയ൯ 

ഉ ലകഖിലമവയവവിധാനനായ് മായയാ- 
മേളിച്ചതാംദിപ്യരൂപനെക്കണ്ടുട൯ 

അജനമരപരിവ്യഡ്ധരിലാദ്രന്ചിരിഞ്ചനു- 
മാനന്ദബാഷ്ട്രാകലാക്ഷനായ്ത്തിന്നിതു. ൩൨൬ 

കാകളി: അപ്പ്യോംഭഗവാ൯ ഹയഗ്രീവമുത്തിയായ്,,- 

കെല്ലോടടവേദവിരോധിവഗ്ലങ്ങളായ് 
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പാരബ്ബലികളായ ത്താമസരാജസാ- 

കാരരായേററവും വന്പരായിടുന്ന 

ഘോരരാകും മധുകൈടഭന്മാരകളെ 

ബാധിപ്പുബാധയൊഴി പൂവേദത്തിനെ 

വേധാവിനാക്കിയനുഗ്രഹിച്ചിടിനാന്, 

വേദസ്വരൂപ, വിബുധവന്ദ്യാ, ഭവാന്. ൩൭ 

അന്നനട:__ ഹരേ, നരഹരേ, തിരുവടിയേവം 
നരനായും ഖഗ മൃഗ മത്ധ്ൃമായും 
സുരഷിമാരായും സുരരായു, മവ 
തരിച്ചു ലോകത്തിന് പരിപാടിജയെല്ലാം 
തിരിച്ച, ദഷ്ഠരെ ഹരിച്ച, വിഷ്കപം 
ഭരിപ്പ കൊള്ളുന്നു; യുഗാനുവൃത്തമാ- 
മുരത്ത ധര്൪മ്മത്തെപ്പുരിരക്ഷിക്കുന്നു; 
ധരിത്രിനായക, പര, പരാത്മനേ. 
പുറത്തുകാണ്മീല, കലിയിങ്കലങ്ങെ 
മറത്ഞിരിയ്മരയാല് മഹാ മഫത്വമേ, 
മറയൊടുമൊത്തു മറയാതെ ഭവാ൯ 
മറയവക്കായി കൃതാദി മുന്നിലും 
പൃറത്തുകാങ്കയാരു യുഗത്രയനെന്നു 

പറഞ്ഞുപോരുന്നു ഭവാനുനാമവ്യം. ൩൮ 

കേക: അല്ലയോസ്വമിന്,ഹരേ,വൈകണ്ണ,നിസ്സ്റാരനാ- 
യല്ലലാല്മുടപ്പെട്ട വല്പായയപുണ്ടോരെനെറ 
കേവലംബഹിര്മുഖമായതും, ധരിക്കുവാന്. 
കഴിയാത്തതും, ദുഷ്ടം ദുരിതം കാമാതുര. 
മായിരിപ്പതും, ദ്വേഷ ദുഃഖഭീക്കളെക്കൊണ്ടു.- 
മേഷണത്രയംകൊണ്ടും ഖിന്നഖിന്നമായതൃ- 
മാകന്നോരിമ്മാനസമാകലപ്പെട്ട, തവ 



അധ്യായം ര് 
101 നരസിംഹാ ചി യം 

ശോകശോഷമാം കഥയൊന്നിലം പ്രീണിപ്പീല; 
അങ്ങിനെയുള്ള മനം സ്വായത്തമാക്കീടുവാ- 
നിങ്ങേററമശക്തനായ് മങ്ങിമാഴ്ചവോരിവന്, 
നിന്തിരുവടിയുടെയനന്തഗണഗണ._ 
മെന്തെന്തിങ്ങറിയുന്നു; ചിന്താതിതനാംശുരോ. ൩൯ 

കളകാഞ്ചി: അനവരതമഖിലജഗതന്തരബഹിഗ്ഗത- 
നാകുമാനന്ദമേ, തൃഫ്മിപിഹിനമാം- 
രസനകള്ൃ, മുദരദരി, യാശയും ശിശ്ശവും, 
നാസയും, കണ്ണവം, കണ്ണ, മമ്മാതിരി 

അനുനിമിഷമൊരുവനുടെ കാര്യം നടത്തുന്ന 
നാനാവിധങ്ങളാം കരമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, 
അതിനതിനുസഹജഗുണമാം വിഷയംപ്രതി- 
യത്യരംശക്തിയോടെന്നെവലിയ്യ,യാഠ; 
പ്രണയിനികളനവധിചുഴന്ന ഗൃഹസ്ഥനു 

കാണിയുംസ്വൈരംകൊടുക്കാതവരവ൪ 
ഇരവുംപകലനവധിയുപദ്രപിയ്യംവിധ- 
മിന്്രിയാഘാതങ്ങറംകഷിപ്പിതെന്നെയും. ര്ഠ 

കാകളി:--- ഏതല്പ്രകാരമീസംസാരമാകുന്ന 
വൈതരണ്യാഖ്യയാം നാരകക്കുണ്ടിതില് 

സ്വസ്വകര്മ്മംകൊണ്ടു വിണുകേണുംജനം 

സാഹസപ്പെട്ടകിടന്നുഴന്നിടുന്നു; 
ജന്മവ്യാ മൃത്യവും ഭക്ഷണാവേശവ്യം 

ജന്മിക, ഉന്ധ്യോന്യമെന്നേരവുംകണ്ടു 

ഭീതിവളന്രം, പരന്നുംതനിയ്യുകഛമു- 
കള തൃന്തഭിന്നവും സാമ്യവ്യമാന്നതാം 

രൂപങ്ങളില്ദ്വേഷരാഗങ്ങം കൈക്കൊണ്ടു 
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മെപ്പൊഴുംമാഡ്യം വളന്നമിരിയ്മുകഛന്നൊ- 
രിനരലോകരെക്കണ്ടു കണ്ടല്പയോ 

ദീനാനുകമ്പിന്, ഭപാനിരിയ്യുന്നതും; 
സ്വാമിന്, ഭവാ, നിയവസ്ഥകഷ്ടാല്കഷ്ഠ- 
മിമ്മാനുഷക്കെന്നുതേറി, ക്കരുണയാല് 
സംസാരമാകന്ന വൈതരണിഫ്രദം 
സത്വരംകേററി പിട്ടിടുവാ൯ തോന്നണേ. ര്ഥ 

അന്നനട:-- അഖിലസല്ഗ്ഗുരോ, ഭവാത്തബാന്ധവ, 
നിഖിലലോകവും നിയമനംചെ 

ഭരിച്ചു പോരുന്ന തിരുവടിയ്യ്ൊരി- 
ത്തിരിയ്മുുമധവാനം, സമസ്തജീവികഠം- 
സമുദ്ധരണത്തില് ഭവിപ്പതെങ്ങിനെ ? 
സമുചിതവുമാ മതും ഭഗവാനു 
സുരക്ഷണമല്ലയൊ മഹജ്ജനമതം; 
അതോത്തുകാണുകി, ലപിടുത്തെഭക്ത_ 
വതംസരെ ഭക്ത്യാ ഭജിച്ചു പോന്നിട്ട- 
മിവനുതുല്യരെ യവനംചെയ്തുതില് 
ബ് ഭവാദുശന്മാക്ക വിശേഷമെന്തുള്ളൂ ?. ര്൨ 

കേക:-- എനിയ്ക്ിങ്ങേവും ദു8ഖമെന്കാര്ൃയംചിന്തിച്ചിട്ട. 
ല്ലെന്തെന്നാരു, ഭഗവാന്െറ, ചിന്തയ്യുയമതിതമായ്_ 
വിരയവേഗതയേറുമത്ഭുതചരിത്രത്തില്_ 
സ്വൈരമായ് ലയിപ്പിടുംസ്വാന്തമാന്നള്ളോരുഞാന്, 
കരപറവവാന്പററാതിരിയ്യുഛംസംസാരവൈ_ 
തരണിതന്നെതെല്ലം ക്രസുന്നതെന്തിന്നുതാന്? 
നിന്തിരുവടിയുടെയമൃതാമപദാന- 
-മെന്തെല്ലാ! മിങ്ങുസംഖ്യ ാതീതമായിരിപ്പുതില്, 
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ഒന്നുമോരാതെ, സ്വന്തമിന്ദ്രിയജന്യുസരഖ 05 
വന്നു കൊള്ള വാ൯വേണ്ടിക്കുടടംബഭാരംപേറാ- 
മുഡമത്യരെക്കുറിച്ചാകുന്നുമമദുഃഖം 
രൂഡമായ് വദ്ധിപ്പുതുമുത്തമശ്ശോകം ഹരേ! ൪൩ 

കള കാഞ്ചി:-- ഭപനതലഗതിസകലമറിയുമൃഷിപത്ൃരി- 
ട്ദേവരുംപ്രായേണസ്വന്തമോക്ഷത്തിനായ് - 
ക്രെതിയൊരുവിജനഭവിമാനം ഭജിയ്യുചന്നു; 
കാമി പൃതില്ല പരാത്ഥംപലപ്പ്പൊഴും. 
കനകമയകതിരൊളി പുറത്തുപൃശിപരം 
മേനിക്രട്ടുന്നസംസാരേഭൂമിപ്പയോക്ക 
കരു ലാം താവകം 
ചേരുന്നതാണിങ്ങൊരാശ്രയംശാശ്വതം. ര്ര് 

കാകളി:-_ ശൃംഗാരയോനിയ്യച്ഛമുള്ള ംമയക്കിടു- 
മംഗഥനമാരൊത്തനംഗലിലാവിധം- 
പുണ്ടുസുഖിയയചംഗൃഹികഠംതന്വൃത്തിയെ- 
ക്കണ്ടു കൊണ്ടിടുന്നു, നിസ്റ്റാരമായഹം; 

അത്രയുമല്ല, ഗാത്രംചൊറിയുംവിധയ 

സത്വഠംമാത്തുന്നിതേററ, മെന്നാകിലു- 
മാത്തി ചീത്തേചരൂപേത്തു മമ്മാതിരി - 
യാത്തിയ്യെക്രട്ടിടംമൈഥുനസരഖ്യവും; 
അമ്മട്ടുദുഃഖരും ഭു മ്മാഹവുംചേരു- പ 

മിമ്മാനുഷക്കം, വിചാരമില്ലായ്ക്കുയാല് 
തെല്ലംഗൃഹസ്ഥസുഖത്തിലലംഭാവ- 
മില്ലാതെവല്ലാതെ തിരുന്നുസല്പതെ, 
കാമത്തിനെ, പ്രഭോ, താവകാനു(ഹാല് 
കണ്ഡൃതിഒ ര്ര്വ്നപേത്തദെനിലാ: ൪൫ 
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അന്നനട: വ്രതം, ശ്രുതം, മനം, തപസ്സു, സ്വാധ്യയം 

സ്വധമ്മനിഷ്ഠ, നിന്ചരിത ചിന്തനം, 
ജപം, സമാധിയു, മപവഗ്ഗു, മേവം 

ജഗല്പ്രസിദ്ധമാം ദശവിധാനങ്ങറം, 

സുഖത്തിന്നുവേണ്ടിവിലയ്യചവില്പവ- 
ക്കഖിലക്കും കുക്ഷനിറയ്യയചാനുകൊള്ളാം. 
പരമപൃരുഷ, തപോധനവേഷം- 
ധരിച്ചദാംദികകടിലക്കാകട്ടെ, 
മുറയ്യും ത൯വയര് നിറയുവാന് പോലു- 
മൊരിയ്ക്കലു മുപകരിയ്്്ന്നില്ലില. ര്ന൬ 

കേക:-- ഭഗവന്, പരമാത്മന്൯, ഭക്തികൊണ്ടല്ലാതുണ്ടോ 
ഭഗവല്ജ്ഞാനമാക്കാന് ഭവിച്ചു കൊണ്ടിടുന്നു ? 
വിത്തുംതന്മുളയുംപോലൊത്തുചേന്നതും, കാര ൫) - 
ഹേതുരാത്മകങ്ങളായ് വേദത്താല് വേദിപ്പതും, 
നിന്തിരുവടിയുടെ സ്വന്തമാംരൂപം തന്നെ; 
ചിന്തിച്ചാലേതെങ്കിലും ക ന്തി $ 
അതിനാല്യതിശ്വരന്, ഭകതിയോഗത്തെക്കൊണ്ടു, 
സ്ഥിതിയങ്ങയ്യുച, കാതുകാരണേചേന്നകാണ്മു. 
അരണിമഥിച്ചഗ്നിയാദാനം ചെയ്യുന്നപോല്. 
ച്പേരണംഭവരുജ്ഞാനം പരദക്തിയാലെന്നും ൪൭ 

വായുവും, വഹ, ഭൂമി, വിയ, ംബുവും, ഭൂത_ 
സംയോഗസുക്ഷ്മം, പ്രാണ, നിന്ദ്രിയം, മനം, ചിത്തം 
ദേവതാവറ്റുമാകുമഹതങ്കാരവു, മിവ- 
സവ്ൃവും ഭഗവാനേ, നിന്തിരുവടിതന്നെ; 
ഗുണമാന്നതാം സ്ഥൂലം, ഗുണഹീനമാംസൂക്ഷയം, 
കാണുന്നുഭഗവാനോടിണങ്ങിയിവകളും; 
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അപ്പയോസ്വാമിന്, മദനാവാക്കുകഠംമുലും ശോഭി 
പുള്ള. വയൊന്നുഷ്ൂവാനില്ലാതെയില്ലതെല്ലം. ര്വ൮ 

മാനുഷന്മാക്കും, പിന്നെമാനസംമുതലായോ. 
രനന്തതത്വങ്ങാംകടെ, മാദ്യന്തംകഛാണ്മാനുണ്ടാം 
അതിനാ, ലനാഭ്ചന്ത അ, നിരുപാധിക൯നിന്നെ- 
യേതുമേയറിയുവാനാക്കമിഴങ്ങാക്കുന്നില്ല; 

ഇത്തത്വമറിഞ്ഞിട്ടു വിദ്വാന്മാര് സ്വാധ്യായാദി 
വൃത്ഥമെന്നോത്തങ്ങയെസേവിപ്പുസമാധിയാല്. രന് 

കളകാഞ്ചി:--- അജിത,തവമനനവിധി,കമ്മസമപ്പണം 
പുയാ, സ്തവം, കഥാഗാനത്രവണവും, 
തളിരിനൊടുട പടചൊരുതുമരുണ ചരണസുതി, 
താവ കംസ്വവയ്ക്കിതാവുമംഗങ്ങളാഠ; 
ഇതുസകലമൊരുശകലമപ്രമാദത്തൊടും 
കൌതുകാല് കൈക്കൊണ്ടു പൂജിപ്പുതെന്നിയേ, 
സുഖവിമുഖവിശദമതിഹംസഷ്ദമാലംബ 
മാകുംഭവാനുടെ പാദപത്മങ്ങളില്, 

അതിപരുഷരതിചപലരാകംജനംഭക്തി- 
യേതുമട്ടേന്തുന്നു? പൂജ്യപാദ,വിഭോ!” ൫൦ 

കാകളി:-__ ഭക്തനാംപ്രഫ് ളാദനിലിധംവാ വിയ. 

യുക്തഗുണം ചേന്നിണങ്ങുന്നനിഗ്ലൂണ൯ 

സാഷ്ടാംഗമായ് വിണു താണുവണമജ്ടുന്ന 

കുടിയോടേവം വചിച്ചാന് പ്രശാന്തനായ്. ൫൧ 

“അല്ലയോ! ഭദ്ര; പ്രഫ്ഓാദ, ദൈത്യോത്തമ, 

കല്യാത്മദന, തവകല്യയാണമേറിടും. 

പ്രിതനാംനിന്നില് ഞാ,നിഷ്ടവരങ്ങളെ- 

പ്രാത്ഥിച്ചുകൊഠംക, പ്രസന്നന ാമെന്നൊടായ് . 
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സങ്കടമേറന്ന കിങ്കരന്മ” രുടെ 

സ്കല്പമൊക്കയും സാധിയ്യുപ്ുമിയഹം. 

എന്പ്രിയംനേടാത്തവക്കാക്കുമെന്നുടെ- 

സന്ദശനം സാധ്ൃമല്പകുമാരക. 

കാണ്കിലെന്നെപ്പിന്നെയാത്മാവിനെപ്പുററി. 
ക്കേണിടുവാ൯ കാര്യമില്ലപ്രിയംവദ! 

ശ്രേയസ്സിലാഗ്രഹിപ്പോരും, മഹാഭാഗ 

രായോരു,മേററവുംധീരധിചേന്നള്ള 
സാധുക്കളൊക്കയും, സവ്ൃയപുരുഷാത്ഥ- 
സാരമാമിശനാമെന്പ്രിയംനേടിടുടം. 

൮.--- ഉഇങ്ങിനെലോകപ്രലോഭനമായിട്ടം 
മംഗലമാകും വരത്താല്, പരാല് പരന്, 

ഭക്താഗ്രഗണ്യനാം പ്രഹ് ളാദനേററവും 

ശക്തിയുക്തംമോഫമേററിയെന്നാകില്- 
മേകാന്തഭക്തനായീിടുകയാലവന് 
സ്വികരിച്ചില്ലയാതൊന്നുംശുരുപ്രിയന്. 

“ഭക്തപ്പിയ, ഭഗവാനേ, നമോസ്തരതെ! 
മുക്തിപ്രദ, ശക്തിയുക്ത, നമോസ്തരതേ! 
രാഗരോഗാദിരിപുക്കളെ വെല്പവാന്൯ 
ഭാഗവതപ്രിയ, പ്രാത്ഥിച്ചിടുന്നഫം ി 
സാരമാകും ഫരിഭക്തിലഭിയ്മണം 
മോഹമതല്പാതെ,യെന്െറപിതാവിനെറ 
സിംഫസനത്തില്മില്ലെനിക്കാഗ്രഹം 
സാധുജനാവനലോല, ധമ്മാത്മനേ. 

100 

൫൩ 

൫൪ 

൭൫ 
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എന്നു കുമാരരെറ പ്രാത്ഥനകേറംക്കയാല്, 

നന്നായിടുംസ്വന്തരാജ്യംദരില്ചനി 

സ്വന്താപ്രജകളെപ്പാലിച്പുകൊള്ള.വാ൯ 
സ്വാന്തത്തിലോപ്പ്യുഞാന് നിയതുചെയ്യുക? 

എന്നരുളിച്ചെയ്തുവിശ്വംഭരാവരന് 
പിന്നെമറഞ്ഞാന് കരുണാകര൯പരന്. 

ണെ എതയുംബുദ്ധിമാനായമനുഷ്ടനും 

മൃത്യു ബാധിപ്പാതിരിപ്പാന് ബഹുവിധം 

സൂത്രങ്ങാംനിത്യവും ശ്രദ്ധയായ് ചെയ്തിലും, 

പ്രതൃക്ഷ-മല്ലെയം|-ലേററമദ്ൃശ്യമായ് 
മാത്രാവിഹിനമാം സ്പൂനതകകൊണ്ടുതാ൯ 
മൃത്യുവാല്ബാധിതനാകും പ്രതിദിനം. 
അക്കാരണത്താല് ഫിരണ്യകശിപൃതാ- 

നുലൃഷബുദ്ധിമാനെങ്കിലും ചത്തുപോയ്. 
ബ്രശ്മാവിനോടു വരം വരിച്ചിടവേ | 

സമ്മോഹവാല്, താന് മരിയ്യുച്ഛമെന്നോത്തില്ല. 

സൃഷ്ഠികത്താവിനും സ്ൃഷ്ടികത്താവിനു 
വിഷ്കപംതന്നിലസാധ്യമായെന്തുവാന് 

സൃഷ്ഠിയിലുംപ്പെട്ട ബുദ്ധിമാനും, ദിവ്യ - 

ദുഷ്ഠിയാണെങ്കിലു-മിശ്വരന്തന്നുടെ 
ബുദ്ധിയുമായ്ത്താരതമ്യപ്പെടത്തുകി- 

ലെത്രയും നിസ്സാരമായേഭവിച്ചിട്ട. 

ഏഴററംപരിമിതബുദ്ധി, തെററല്ലാതേ 

ചെറവചെയ്യിടടകി,ലായതാണത്ജുതം. 

അപ്പമേയന്, മഹാദിപൃപ്രദാവനാം 

ലില്പ്പുരുഷ൯, തെറവചെയ്യില്ലൊരിയ്മുലും. 
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താനുംശരിരിയാണെങ്കിലും, മരഡ്യേന 
താ, നപ്രതിമനായ് ത്താ, നോത്തുദാനവന്. 
ഇത്തെറവുപററിയതെപ്പ്യൊഴുമായവ൯, 

പ്രത്യ ക്ഷരാംമറവ ജീവികളോടതാന്.- 
തന്നെനിരൂപിച്ച, താരതമ്മ്യധല് മഹാന് 
താനാ; യഫങ്കാരഫേതുവായാനതും. 
എപ്പ്യൊഴുംനാം, നമ്മളേക്കാഠം സമത്ഥരോ- 
ടൊപ്പിച്പുനദമ്മ നിരൂപിച്ചിടായ്യിലേം, 
ഇപ്രകാരം ദുരഹങ്കാരവി കുംഭ. 
മല്പരാം നമ്മിലും വന്നുവശപ്പെടും, 

ദേവാജങ്ള്രപാലവേയന്നുപ്രഫ് ളാദനും 
ക്ൈവന്നരാജ്യം ഭരിച്ചിതുച്ലൈസ്തരം. 
ജന്മാലസുരനാണെങ്കിലുമായവ- 
നണ്മയാല് വാണിതു ദേവസമാനനായ്. 
ആവ൯പനും രാജ്യഭാരംനടത്തവേ, 
ദേവാസുരന്മാക്ക വൈരം ഭവിച്ചതി. 
ലൃതരനിഷ്ടക്ഷമായുള്ള ഭരണത്തി_ 
ലെതര്യുംവാ ലു പ്രജകഠംക്കുമോദവും. 

൮0 നല്ലെദരു പാഠം ഹിരണ്യകഥയില്നി_ 
ന്നെല്ലാവരും പഠിച്ചിടുവാന്കാണ്മുനാം. 
ഞാനെന്നഭാവം തുലോംവള,ന്നായതിന്_ 
സമ്പുണ്ണദാവമാദൈത്യങ്കലാന്നപോയ്. 
ഞാ൯പ്രമാണിത്ത പ്രഭയാല് പ്രമത്തനായ്._ 
ഞാ൯നശിയ്മന്നതാണെന്നു മറന്നുപോഷ് 
നിസ്ത്റാരമാകമുഹന്ത, യാത്മാവുമായ് 
താരതമ്ൃംചെയ്തിലെത്രശേഷിച്ചിടും? 
മധ്യാഗ്നമാത്താണ്ഡസല്സ്റ്റുകാശേചെന്നു, 
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സാധ്യമോമിന്നാമിനുങ്ങിനുമിന്നുവാന്? 
ഈലാസ്ത്റവംഗ്രഹിച്ചീടാന്, സ്വബാഹുവിന്- 
കേവപലജ്ലോ തിസ്റ്റിലന്ധനായ് പോകയാല് 
തു ് ഛുനാകുമഹങ്കാരി ദുരാശയ- 
ന്നിച്ഛുപോല് സാധ്യമാകാത്തതെന്തത്തൂുതം! 
സൂക്ഷ്മായിട്ടു, നാ മിയഹംബുഭ്ധിയെ 
വിക്ഷിക്കി, ലായതുദേഹത്തിലോക്കയാം. 
നമ്മളോടായിട്ടൊരാഒ*നിയാരാണു 
നിന്നു ടെപൊ മൈത്രത്തോള??” മീപിധം- 

ചോദിക്കിൽ, “ഞാനൊരുവിദ്യാത്ഥി, ബാലക. 
നിദ്ദക്കിലുളമ വന്, പൊക്കമൊരഞ്ചടി-?? 

യെനിത്തരമതിന്നുത്തരം ചൊല്ലീടു.- 

മെന്നതില്, “ ഞാ൯ എന്നുചൊല്ലുന്നതൊക്കയു 

മിശ്ശൂരിരത്തെക്കുറി പുതാനാ, ണതിര- 

സംശയമില്ലോക്കിത,- ദേഹമാക*ന്നഹാ" | 
എന്നതുമുലം, ശരീരമാക*ന്നഫം?? 

എന്നുംപരിച്ചേദ്യനാണു കാലത്തിനാല്. 
വണ്ടായിദൈത്യ൯ ശരീരത്തില്നിന്നുതാ൯ 
വേണ്ടിഖന്നാ., നതുകൊണ്ടു മരണവും. 

കാലദേശങ്ങളാലേററം പരിച്ഛോദ്ദ - 

രെല്ലാവരും ജഗദച്യാപിയായീടുമോ? 
പിന്നെങ്ങിനെ മരിച്ചിടാതിരുന്നിടു - 

മൊന്നുകൊണ്ടുമതു സാധ്യമാകാദ്ദഡം. 

൮൧.൦൦ മുരൃയദദഹം വളന്നിടിലെന്തായ് വരാം! 

മര്ൃയ നായുസ്റ്റേറിലെത്രയുണ്ടായ്ക്കരാം! 

നിത്യന് ജഗത്രയപുണ്ണനാമിശന്െറ,- 
യത്യായതദേഹ മായുസ്ത്ിിവയോടു- 
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താരതമൃപ്പെടുത്തിടുന്നനേരത്തു, 
നേരോടുകണ്ണിനാല്ക്കാണാ൯കഴിയാത്ത 
നിസ്ത്രാരമാമണുപ്രാണിയെക്കാട്ടിലും 
നിസ്റ്റാരനാകുന്നു, വെന്നങ്ങിരിയ്ക,വേ, 
ഇശ്വര൯തന്നെപ്പയൊരുതു ജയിയ്മുചുവാ- 
നാശവയ്യന്നതുമെത്രജളത്വമാം; 
ആനയോടേല്ല്ാനൊരു കീടമോക്കിലാം; 
ആയവരണ്ടുമൊരുപോല് ജജനിച്ചതാം; 
ആയതില്പ്പ്യാരം മുഴുത്തപിച്ചല്ലയോ 
മായാമയനോടെതിര്പ്പാന് നിനച്ചതും. 
എന്നതുപോലെ, മരണംമനുഷ്യ്യനോ- 
ടെന്നും തുടന്നസമീിപിച്ചിരിഷ്ക്കിലും 

നന്നായ് ചിരംജീവിയാകുന്നു ഞാനെന്നു - 
തന്നേ നിനയ്യുന്നുമരഡ്യേന കഷ്ടമേ. 

൮൨..--- ഇപ്പബന്ധം നിരൂപിച്ചു കണ്ടിട്ടനാ- 
മപ്രമേയ൯ തന്നിലുററമനസ്റ്സൊടും 
ഭക്തിയോടും ഭജിപ്പീടുകെന്നുള്ള താം 
യുക്ത; മിസവ്യസംസാരിജനത്തിനും. 
ഈയൊരുതത്വം ഹിരണ്ദുകശിപുവാ- 
ലിയുള്ള വശ ഗ്രഹിപ്പാനരിപ്പമാം. 
അക്കഥ, പ്രഫ്റ്ാദനാകും കുമാരക- 
നൊക്കെപ്പഠിപ്പിപ്പു ബുദ്ധിമത്തു ക്കളെ. 
സര്വ്വഥാ-നിസ്റ്റാരനായുള്ള ബാലന്െറ. 
ജീവനം ദേഹത്തില്നിന്നങ്ങകറവവാന് 
വൃയത്ഥമായ് ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ഛു,പായമായ് 
തഫ്തൈലത്തിലാ ക്കൊണ്ടു നിന്നതും; 
അതുന്നതമാം പ്രപാതത്തില് നിന്നുതാ൯ 
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വി പി, ശ്ജത്തിനാല് കത്തിച്ചു കൊല്ലവാ൯ 
ഇത്ഥാ പലപല സാഹസം ചെയ്തതും 
വൃയത്ഥമായ ; തത്രകുമാരസംരക്ഷയില്- 
നിതൃനാരിശ്വരന്നീഷലെന്തെങ്കിലും 
ചിത്തതാരിങ്കല് ഭവിപ്പുകണ്ടിലനാം. 
ബാലക, നിശനേപ്പാലനശക്തനാ- 
യാലോകനം ചെയ്തുമാതാവിനൊപ്പ്യമായ്. 
തിരെല്ലെറിയതാം കട്ടിപേടിയ്യയലേ 
ടൂരത്തുനി, മ്മ ചാരത്തണയുന്നു. 
മാതാവിനെ,സ്സവ്ൃശക്ത,യായ് ക്കാണ്മതു- 
ഹേതുവാലമ്മയില് പ്ലൂണ്ണലിശ്വാസമാം. 

തന്െറ വളത്തുമാതാവിനെ, ബ്ബാലകന്- 
തന്നുള്ളിലിത്രവിശ്വാസം വളത്തുവാന്, 
തിരെപ്പുരിമിതപ്രേമബന്ധംകൊണ്ടു 
ധാരാളമായിട്ടു സ്വാധിയ്യച്ഛമെങ്കിലൊ, 
ശാശ്വതയാം ജഗന്മാതാവുതന്നുടെ- 
നിദ്ദേഷമായപ്രമേയപ്രഭാവത്തി- 
ലെത്രവിശ്വാസവും പ്രേമവും ജാതമാ- 

മത്രയും ബാലന്നറിപാ൯ കഴിഞ്ഞിതു; 
തന്നെയാപ്രേമം ഭരിച്ചുപോരുന്നതായ് 
തന്നുള്ളലോക്കയാല് വന്നില്ലഭീതിയും. 

ജീപനാമീശ്വര൯ തന്നില്നിന്നിന്നൊരാഠം 
ജിവനെവേറായെടുപ്പാന് സമത്ഥനോ? 

തന്നുടെ ജീവനുമീിശ്വരജീവനു- 
മൊന്നെന്നു നിശ്ചയമുണ്ടായിരിക്കയാ- 

ലെന്നുമൊരുത്തനും തന്നുടെജിചനെ- 
ക്കൊന്നെടുപ്പാ൯, ബാലനോത്താ, നസാധ്യമായ്. 

തന്െറ ശിശുവിനു ജിപ൯കൊടുത്തവ൯- 

നി 
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താനെന്നുമുഡനാം താതന്നിനച്ചിടും 
സൂക്ഷ്മമായോക്കിലോ, ജീപദാതാജഗല്- 
സ്താക്ഷിതാനല്ലാതൊരുത്തരുമായ് വരാ. 

ദൃഷ്ഠന്ത-മിങ്ങു, സകലജനത്തിനും- 
സുഷ്ടമല്ലാതുള്ളിലുള്ള ഹങ്കാരങ്ങ- 
ളെന്തെങ്കിലും നാം ഗ്രഹിയ്മച്ഛന്നതില്പതു 

സ്വന്തഫിതംപോല്നയിപ്പാനുമായിടാ; 
നമ്മുടെയുള്ളില് ദഹനംനടപ്പതും, 

നമ്മുടെരക്തമെല്ലാടം പരപ്പതും 
താനേനടപ്പുതോ മറെറാരുവീരന്െറ 

ധസ്ത്മാം പ്രേരണകൊണ്ടുനടപ്പതോ? 

കാര്യ ങ്ങളിവകയൊന്നുപോലും നമു 
ക്കെങ്ങിനെയെന്നു ഗ്രഹിയ്യുയവാനായിടാ. 
നമ്മുടെ സാമത്ഥ്ൃമെല്ലാമുപദംശ-- 

മിമ്മട്ടുനന്നായ് പചിച്ചഭക്ഷിപ്പതാ,- 
മല്ലാതുരുതുളങിരക്തമുണ്ടാക്കുവാ- 

നില്പപിദശ്ധത ശാസ്രിമാക്കാക്കുമേ. 
സ്വന്തദേഹത്തിലെക്കാരൃത്തിലെങ്കിലും 

നി ച്'ലേശമില്ലാതെയിരിയ്യുലേ, 
ന.മ്മുടെൌദേഹംനമുക്കു വശഗത.? 

മിമ്മാതിരിയ്മഛപറയുന്നു വിഡ്ഡ്ധികഠം. 
ഇച്ചൊന്നതെല്ലാം നടത്തുന്നതേവനാ_ 
ണിച്ചാരുദേഹമവന്െറയാം നിണ്ണയം. 
ഉണ്ണാം, കടിയ്ക്യാം, വെറുംക്രലിവേലപോ._ 
ലെണ്ണാമ; തല്ലാതെ-നാമിതി൯ നാഥനോ? 
നല്ലൊരുശില്ലിതാനുള്ളില് വസിച്ചിട്ട_ 
പൊല്ലുന്നതു നമ്മളങ്ങിനെചെയ്യയാം. 
ഭക്ഷ? ൩ ംദേഹത്തിനാവശ്യമാം വിധര 
൪ ഷ നം ക്ഷുത്തതുനമ്മളോടോതിട്ടം; 
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ദാഹമേറിജ്ജലമാവശ്ുമാഗ വിധൌ 
മോഹമേറീടുന്നുതണ്ണീര കടിയ്യചയവാന്. 
ക്ഷുദ്ദാഹദമറിടും നേരത്തുഭക്ഷ്യവും 
ഭത്തരാം, വെള്ള വും ഭൂത്യരാംനമ്മളും. 

കല്വനനഠംകമവനെറ ശരിരമാ- 
ണല്പംവികല്ലമിബ് ഭാവനഷ്ക്കില്ലിതില്. 
സംശയമില്ലിറ്റു രിരം വമല്വവന് 
ശംസിച്ചുകാപ്പോനവന്തന്നെ തല്പ്പിതാ; 
ഉ റ൮ള്ള നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ 
തെററായ് ശരിരസ്തഷ്ഠാവെന്ന തേറൊലാ. 
സ്ൃഷ്ടിയെച്ചെയുന്നതൊക്കയുമീശനാം 
സ്തൃഷ്ണാജ ഗല്പ്പിതാതന്നെനിസ്റ്റംശയം. 
ലോകവും, ലോകത്തിലുള്ള തും, ദേഹവു- 
മാകവേയപ്പുരമാത്മാവിനുള്ള താം. 

൮൩.൭൦ ള്ളപ്പരമാ ത്ഥമിബ് ഭക്ത ൬നാംബാലനി- 

ലല്ലേതരംതായിവേരായിനില്ല്യാ- 

ലപ്പ്യൊഴുതായവ൯ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നാ- 

യല്ലവുമോത്തില്ല-വിശ്വാസഹേതുവാല്. 

ആശയഷേ, തല്പ്പിതാ, മുതുചിന്താതുര- 

നാശിച്ചതാകാശ സൂനമായ് ത്തിന്നപ്പോയ്. 

എല്ലാവരും, തന്െറജന്മദാതാ, വിശ്വ- 

വല്ലഭനെന്നുകരുതാതിരിയ്മുച്ഛകില്, 

വന്നുചേരുന്നതീവന്റുമാണെന്നുതാ൯ 

നന്നായ് ധരിപ്പി൯; ഭജിപ്പി൯മുകന്ദനെ. 

ഫഘോരാട്ടഹാസേനപാരെട്ട, രണ്ടുട൯ 

സ്ഫാരമായ് ത്തെടിടും മട്ടഗജ്ജിയ്ക്കയും, 

പീരബാഫുക്കളെക്കൊട്ടിയതുഗ്രമായ് 

പാരംഫസി പ ഗ്രനാദമായാക്കയും, 
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ചെയ്യിട്ട,ഘോരതപനതപനനായ്, 
മാത്രാധികംതപിപ്പിക്കുന്നവനായി, 
ദ്യോവിലും ഭൂവിലും നിന്നുദിതിജരെ 
ക്കേവലമാട്ടിവിക്ഷേപിപ്പുവനായി, 

ദാനവദ്വേഷാലലവന്നവനായ।, 
ദേവപ്രിയത്താല്ഹസിയ്യുന്നവനുമായ്, 
വ്യാധിദാരിദ്രപൃയകടില്യദംഭാദികഠം- 
ക്കാധിവരുംപടിസംഫരിപ്പോനുമായ്, 
ഭക്തരും ഭിതരുമായുള്ള സജ്ജനി_ 
രക്തനായ പാലനം ചെയുന്നവനുമായ്, 
കണ്ണുകളേററം ചുഴററിയാകെക്കണ്ടു 
തിണ്ണംസദസത്തറിഞ്ഞുകാപ്പോനുമായ്, 
മന്മാനസത്തില് കുടികൊള്ള.ലോനുമായ് , 
നിമ്മലനായ് , സവ്യസാക്ഷിയായ് രക്ഷിയായ് . 
വത്തിച്ചിടും നരസിംഫാകൃതെ, തപ 
പൊല്ത്താരടികളില്ത്താെക്രപ്പുന്നുഞാന്. 

ഹമാ... 

ആശ്രിതത്രദണപരായണദൈവമേ, 
വിശ്രുത, ശത്രസംഹാരിന്, നരഹരെ. 
രക്ഷിച്ചു കൊള്ള.വാ൯, താവകചേപടി 
വിക്ഷിച്ചുകമ്പിട്ട കൈതൊഴുന്നേനഹഫം. 
മ്തപ്ാകൃതേ, മഹാക്രമ്മാക്ൃതേനമഃ 
യഭ്ഞാകൃതേ, നരസിംഹാകൃതേനമഃ 
വാമനാകാര, പരശുരാമ, നമഃ 
രാമാകൃതേ, യദുരാമാകൃതേ, നമഃ 
കൃഷ്ണായതേ നമഃ കല്പപിരൂപാനമഃ 
നിത്യംനമസ്സേ നമസ്തേ നമോനമഃ 
ദേഹാഭിമാനമകററി,ത്തവാഖ്യാന- 
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മോഫംവളത്തി, ബ്ഭവല്തത്വമൊക്കയും 
ബോധമുണ്ടാക്കിമാം നിന്നില്രമിപ്പിച്ചു 
ബോധസത്വ! കാത്തുകൊഠംവാ൯തൊഴുന്നുഞാന്. 

നാലാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. 

വ്വാമനാവത്താരം. 
നന്മ. 

അധ്യായം ൫, 

പപ്പി ത, 

(അന്നുനട.) 

വര്. വഹ്ഥരേ, പരമാത്മന൯, സരാസുരഗുരോ, 

തിരുവടിയുടെ ചരണതാരിണ 

കരുണത്തോന്നുവാ൯ന്കരണങ്ങളാലേ 

കരുതുന്നേനുരുവരംതരേണമേ. 

ദുരിതനാശന, മുരാസുരാദ്ദന, 

ചരിതംതാവകം ചിരം പുകഠംത്തുവന്. 

ഒരുസാമ്മാടിന്െറശരിയായമകൃത്യം 

.പെരിയവിക്രമം സഫലമാക്കയാം. 

.ചെവതുപേക്ഷയിപ്രവൃത്തിയില്ച്ചെയ്കാര 

പരരാഷ് ട്രാധിപ൯ പരാക്രമിച്ചിടും, 

മനസ്സ്ില്പ്രഹ ഓാദന് സ്വധമ്മ മോത്തുതാ- 

നനവധിയപപവരന്മാരേവെന്നാ൯. 

ഒടപില്താന്,തനെറ പ്പിതാവിനുനേരായ് 
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നെടിയകീത്തിയെ നടര്തിലോകത്തില്. 

സുധി,ലോകുംമുന്നു മധീനമാക്കിനാന്൯ 
വിധിപോലെകൊടി പറഠറത്തിനാനെങ്ങും. 

ഒരുസുതനുണ്ടായ്, വിരോചനനെന്നു 
നരാധിപ൯നാമമവന്നുനഠംകിനാന്. 
ഒരിയ്ക്യലാസുതന് വിരോചന,നൊരു 

ധരാസുരനുടെയുദാരദാരകന്, 

കൃശന്, ഗഭീരവാന്,കൃശേതരപ്രഭന്, 
കൃശാശവബ്ുദ്ധിമാനൊടു വിപാദിച്ചാന്. 

 4ശരിരശക്തനായ് വരുന്നവന്ശ്രേഷ്ടന്: 
ശരിരദുര്ബ്ബലന് പരന്നുഭാരമാം; 
ശരീരദുര്ബ്ബലന് പരപിഡയേത് പ്യൂ 
ശരീരദുര്ബ്ബലന് ദുരിതഗത്തമാം; 
അതുകൊണ്ടുനൃപ൯, ദ്വിജരിലും ശ്രേഷ്ഠ? 
നിതിപിരോചനന് കൃതിവിവാദിച്ചു. 
അതിന്നുവിപ്രനു, ““മിതുശരിയല്ല 
യഥാത്ഥമാം ബലം കഥിയ്യുയവേനഹം:- 
അഖണ്ഡശക്തനാമഖിലേശന്നുളള 
മഹിതമാഫാത്ത്യം ഗ്രഹിയ്ക്ക,യാണതും 

അതുമനുഷ്യഒെറഹൃദയമല്ലാതെ 

ശരിരശക്തിയാല് കരസ്ഥമാകമോ? 
ശരീരമേകമാംതഞാടിയിടകൊണ്ട 

ജരിച്ചപ്പോയിടാം; നശിച്ചിടാമനം.? 

വിരോചനന്ചൊന്നാന്. വിരവിലിങ്ങിനെ:. 
“്ധരാസുരസുൃത ധരിയ്മു, നിയിതും, 

ഒരുവടുമഹാ ദരിദ്രനായനി 

ശരിരംതരഖകം, ഭരിയ്ക്ചുവാനായി 
വിരവിലെന്നമമന്നരികത്തുചെനി- 
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ട്ടിരന്നുവെങ്കിലേ തരപ്പെട്ടമുറവം. 
ധരിയ്യുച്ക-നേരേമറി പു-ഞാനൊരു 
ധരാധിപനുടെയരുമനന്ദന൯; 
വിശേഷഭൂഷണംവിശേഷവസ്രുങ്ങ- 
ളശേഷവും മമവശത്തിലാകുന്നു. 
എവിടെയെങ്കിലും സവാരിഞാന്പോകി. 
ലെനിയ്മു,കമ്പടിയ്മരനേകരുണ്ടെടോ; 
കനകക്കോപ്പിട്ടമനോജവംവാജി, 
മനംപോലെയെങ്ങും നയി പ്പതുണ്ടുമാം. 
ഇതുവിധമാകാന് കൊതിവളന്നിട_ 
ന്നതുനിസ്സാരമോ, ദരിദ്രബാലക.$? 
വടുപറതഞ്ഞിതു:- ““പടുമതിരാജാ- 
വൊടുപറഞ്ഞതിന്നൊടുവാം തീച്വയെ- 
യറിഞ്ഞുകൊണ്ടിടാം പറഞ്ഞിടുംദൈതൃയ- 
നറിവുപ്പഫ് ഓദന്നവതിപിട്ടതാം" 
“ശരിപോകഠ"മെന്നങ്ങിരുവരുംക്രടി- 
ദ്ധരേശനേപ്രാപിച്ചറിയിച്ചാ൪ മുറവാ. 
“ധരിയ്യ്യണം, താത, ധരാസുരത്വവും 
കുരുത്തുക്രടുന്ന ധരാപതിത്വവും 
ഇതുരണ്ടിലേതാണധികം മെച്ചമെ- 
ന്നതുഗ്രഹിയ്യുൃവാന് കുതുകമെങ്ങംക്കും.” 
പറഞ്ഞുപ്രഹ് മാദ:- *“നറിഞ്ഞുമത്സരം 
നിറഞ്ഞവിഡ് ഡ്മിനി, വിരോചന, കഷ്ടം! 
ശിശുവെന്നോത്തുനീ, ശിശുബുദ്ധിമുല- 

മശുദ്ധാവാക്കോതി വിശുദ്ധാവിപ്രനെ; 
അതുതെററിപ്പയോയിന്നതിന്നു വിപ്രനോ- 

ടധികംതാഴ് മയില് ക്ഷമാപണംചെയ്യു. 
അറിയുന്നുതന്െറയനന്തമാംതത്വം 
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മറയവ; രുലകവര് ഭരിയ്ക്കയാഠ. 
അധികയോഗ്യരാമധിപതിയവര്: 
വിധേയരാകുന്നിതധമരാം നമ്മഠം. 

“രഥങ്ങളും മറവുമധികം നിസ്റ്റാര് 

മിതുമതികെണ്ടു മതിപ്പഭൂസുര൪. 
നിനക്കുതാരുണ്യമിരിയ്ക്കിലും, ശിശ്ു- 
പ്പടിയ്യഛ,തന്നത്താ൯ നടക്കുവാ൯വയ്യ 
വിശേഷവ്(്ൃത്താല് വിഭൂഷിതന്, പക്ഷെ, 
വിശേഷമുള്ള തിന്നഫങ്കാരംമാത്രം. 

മുഖസ്ത്രതിമുന്പില് സഖാക്കളോതവേ 
സുഖിച്ചുപോരുംനി; മറിച്ചലിപ്പനും, 
ജനസ്തരതി, നിന്ദ, മുഖസ്തവമെല്ലാം 
മുനിവൃത്തിയൊടുംപ്രശാന്തധീരനാ. 
യൊരുപോലേയോത്തിട്ടമഷഹഫഹഷങ്ങറം. 
ക്കൊരുവിധത്തിലും വിധേയനായിടാ. 
ഇതോത്്രനീ നിന്െറയവപിപേകത്തിനീ 
ക്ഷിതിസുരനൊടട ക്ഷമയാചിക്കണം 

൮൫. മമഹാപുരുഷരില് മഹത്വം പ്രഹ് ഒദന്൯ 
വഹിപ്പതായിതുഗ്രഫിപ്പിയ്മ്ം നമ്മെ. 
സ്മത്വമേററവും സ്വമസ്ത്രരാംപ്രജാ- 

ബഹുത്വത്തില്, നിലനിവത്തിലാണവന്. 
പരമതംപാടേ പരിരക്ഷിയ്മു,വാന് 
പരം, മഹാത്മാക്കറം പഠിച്ചിരിയ്മന്നു. 
ത്രിലോകനാഥനായിരുന്നുവെങ്കിലും 
വലാരിയെയവനുപദ്രവിച്ചില്ല. 
നരന്മാരായാലും, സുരന്മാരായാലും, 
ഭരിഒ ്ാരുപോലെ,യസുരരായാലും. 



൮൬. 

അധ്യായം ൫ 

സകലസരഖ്യവും സകലക്കമന്നു 
വികലമില്ലാതെ സുലഭമായിതു. 
ചിരകാലശേഷം പിരോചനന്തന്നെ 
നരവരനാക്കിപിരമിച്ചാന് ൬പ൯. 
വിരോചനന്, രാജ്യമൊരുവിധം, പിതാ-- 
ഭരിച്ചതുപോലെ ഭരിച്ചുപോന്നിതു. 
രണനിപുണതവികലമാകയാല് 

ക്ഷ ണേനരാജൃശ്രീയകന്നുപോയിപോല്, 
ഒരുമട്ടരാജ്യം ഭരിച്ചുടങ്ങചേ 
ഭരണമേറവുതല്സുത൯ബലിന്ൃപന്. 
മഹാബലിയവന് മഹാചരാക്രമി 

മഹാമതിപിതാമഹോപമന്൯ധിര൯ 
ത്രിലോകവുംതനന്െറ കരബ്ചലംകൊണ്ട- 
അചംവശത്താക്കിക്കുലോചിതമലവന്. 

ത്രിവിഷ്ഠപേശനെ പ്രജമാനസന്൯ 
ത്രിപിഷചേനിന്നു പ്രഭഏനാക്കിനാ൯. 

4 അതിസുഖമുള്ളിത്രിദിവപം നമ്മുടെ 

പിതാമഹ൯തനെറ സ്വയാജ്ജിതമല്ലൊ. 
അതിലമത്യക്ടമ്ള വകാശമെന്തോ-? 

ന്നതുകൊണ്ടുപോട്ടേപുറത്തെല്ലാവരും.”” 
വടിവൊടിങ്ങനെ നടിചപ്പുദാനവന് 
കടന്നിരുന്നാജ്ഞനടത്തിതാ൯തന്നെ. 

.. ആസാതലംരസാ,സുരാലയംമുന്നു൦ 

വശഗതമായിതൊരു കൊടിക്കീഴില്. 

ഒരുവരുംതനിയ്യുപരിയില്ലെന്നു 

നിരൂപിച്ചേററവുമഭിമാനിച്പവന്, 

സകലയജ്ഞവും തനിയ്യച്ഛവേണ്ടിത്താ൯ 

വഠാമനാ 

ച 
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സകലരുംചെയ്യെന്നനുജ്ഞനല്കിനാന്. 
അസാഖ്ദംയാഗവുമ സാഖ്യയംദാനവു- 

മസാഖ്യംനാഠംചെയ്യു ഭരിപ്പുതന്രാജ്യം. 

കരബലാകൊണ്ടും വരബലംകൊണ്ടും 

വിരുതെഴുംബലികരുതിയിത്തരം. 

വിളംബരംകൊട്ടി വിളിച്ചറിയിച്ചാ൯:- 
്പിളംബാവിട്ടുഞാന് വളന്നമോടിയി- 
ലൊരുയാഗം ചെയ്യ്കേനതിങ്കല്വച്ചിനി- 
വരുന്നവക്കെല്ലാംധനധാന്യങ്ങളേ 

തരുന്നതു,ണ്ടൊരാഠം നിരാശനായിടാ൯- 
തരംവരുന്നതല്പറികവൈഭവം.”” 
അറിഞ്ഞുപിപ്പന്മാർ നിറഞ്ഞമോദേന 
പുറപ്പെട്ടീടിനാ൪ മുറയ്്,സംഖ്യമായ്. 
അതുകാലം, ദിതിസുതലിദ്വേഷിയാം- 
ശതമഖന്, ജഗല്പ്പുതിനാരായണന് 
തിരുവടിയുടെ ചരണംകമ്പിട്ട 
കരുമനയെല്ലാം കരുണമോതിനാന്. 
അമരത്ൃയനാഥന്െറ ജനിത്രിശ്രദ്ധഭയാ- 
_ടമത്തിയിന്ദ്രിയം-സുതാത്ഥമേറെനാഠം 
ജനാര്ദ്ദനന്തന്നെക്കുറിച്ചനിഷ്യയാ- 
നിനച്ചുവന്തപം ചരിച്ചിരിന്നിതു. 
അതുംനിരൂപിച്ചു പിതാമഫപിതാ, 
ശതമഖനൊട പറഞ്ഞുമാധവന്. 

തവ കനിഷ്യനായ് ജനിച്ചുനിന്നഴല് 
ജവേനപോക്കിനി൯ ഹിതംനിറവേററാം.? 
അരുളിച്ചെയ്യപോലുപേന്ദ്രനായിട്ട_ 

ങഅ്ങദിതിയില്വന്നു പിറന്നുകേശവന്. 
കമാരന്വാമന വടിവെടുക്കിലു. 
മമന്ദസരന്ദ്യ മണിഞ്ഞിരുന്നുപോല്. 
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൮൭--- അതുകാലംബലി മഹായതഞ്ഞത്തിനു 
മുതിന്നിരുന്നിതു; സമസ്തവസ്ത്വും 
തനിയ്യയധിനമായിരുന്നതുകൊണ്ടു, 
നിനച്ചതൊക്കയും തരുന്നതുണ്ടെന്നു 
പരസ്ൃയമായിട്ടു പറഞ്ഞിരിയ്ക,യാല്, 
വെരുത്തുലക്ഷം പേരരമനതന്നില്- 
വരുന്നു; ദാനങ്ങഠം പരിഗ്രഹിയ്യന്നു 
പരംസംത്ൃഹരായ തിരിച്ചു പോകുന്നു. 
ഉ പേന്ദ്രനക്കാലം നടന്നിരുന്നുത. 

നനുപനയനമെന്നുരത്തസംസ്ത്യാരം. 

തനിയ്യുത൯പിതാ തനിയ്ുചഛമായിട്ടു 
ധനംഗ്രഹിയ്മഛവാന് നിനച്ച വാമനന്. 
ബല-മഖത്തിനായ് പ്രിയമൊടടംപോകും 
നലമെഴുംമറയവരൊടചൊന്നാന്൯:- 

മഹാവിപ്രേന്ദ്രരെ, മഹാനുഭാവരെ, 
മഖത്തിനെന്നെയും നയിയ്യച്ഛമോനിങ്ങറം??” 
അതുശ്രലിച്ചപ, ““രതുനടക്കയി- 

ല്ൃതിപടുഭവാന് നടക്കയില്ലൊപ്പ൦ 

പറഞ്ഞിതുവിധം നടന്നവര്കളം 
ചെറിയബാലനും നടന്നിതുപിന്പേ. 
വഴിയ്ക്കിടയ്ക്കിടെത്തിരിഞ്ഞപരനോക്കി; 
വടുപപ്പ്യോളെല്ലാമവരൊടൊപ്പപായ് - 

വരുന്നതുകണ്ടു, വളരെയതള്ഭൂുതം 
വഴിപോക്കുക്കണ്ടായ് പറഞ്ഞുതങ്ങളില്:- 

&അഹൊ! മഹാത്ഭൂുത! മിവനൊരുവട- 
വതിജവമിവന് ഗമിപ്പുതെങ്ങിനെ?? 
അവരെല്ലാം ക്രടിട്ടിതുവിധംപറ- 
ഞ്ഞരുവനിനാഥനെറ മഹാധ്വരരേചെന്നാര്. 
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൮൮ --- (മഹാബലിയ്യചം തന്മഫിഷിയ്യുച്ഛംബാല- 

മുഖാവലോകനേ മഫാത്്ുതമുണ്ടായ്. 

“ഇതെന്തുതേജസ്ത്റാഃ ണിതെന്തുസന്ദര്ൃയ-? 

മിതെന്തുഗാംഭീര്യഃ മിതിന്നുമു൯പുനാ- 
മിതുവിധകേണ്ടിട്ടറിയുന്നില്ലൊന്നു- 
മിവന്െറയിപ്പിത മുട൯നടത്തണം" 

പരസ്സുരമേവം പറഞ്ഞു; മാബലി 
പറഞ്ഞു: “ഞാനങ്ങേഹിതംനടത്തുവാന്- 
നിറഞ്ഞ മോദത്തോടൊരുങ്ങിലാഴന്നേന് 
പറഞ്ഞുകൊണ്ടാലും ഹിതമെല്ലാം; തരാം. 
പറഞ്ഞുവാമന൯: “പലമോഫമില്ലി- 
ങ്ങൊരുനിസ്സ്റാരമാമഭീഷ്ണമേയുള്ളു. 

എനിയ്യശാന്തമായിരിയ്യചയവാന് മാത്രം 
തനിച്ചുമുന്നടി, സ്ഥലംമാത്രംമതി.? 
മനസ്സിലത്തൂതം കലന്രട൯ബലി, 
ജനങ്ങളെ നോക്കിപ്പറഞ്ഞിതിത്തരം:_ 
““അഹൊ! വടുവിവന് മഹാഭോഷനെന്നാ-- 
യഹംനിനച്ചതി,ല്പൊരുസാമ്രാജ്യം.ഞാ൯ 

കൊടുക്കുവാനൊട്ടം മടിയ്യയില്ലെന്നി. 
വടുനിനച്ചില്ല; കൃപണരോടാകാ- 
മിവന്നുസംസഗ്ലു; മതോശിശ്ുത്വത്താല് 
മനോവിശാലതമയങ്ങിവാഴ്വിതോ? 

ഇവന്റെറരക്ഷിതാവൊരുത്തരുംക്രടി- 

ട്ടിവന്നുനല്ത്തുണയ്മ്കിപിടെവന്നില്ലേ??? 
ഇതുകേട്ടവടുദ്ദഡ്ധതരംചൊന്നാ:- 

“നിതില്ക്കടന്നെനിയ്യൊരുവസ്തരവേണ്ട." 

ദുഡ്ലപ്പജ്ഞനേവം പറഞ്ഞതുകേട്ടു 

ദുഡഥപ്രതിജ്ഞനാം നരവരന്ചൊന്നാ൯:_ 



123 അധ്യായം ൫ വാമനഃ 

ലം ി ഭവാനുനിരമ്മുന്ധമിതിങ്കലാണെങ്കി: 
ലിപന്തരുന്നുമൂന്നടിസ്ഥലംശിശോ! 

൮൯ --- ശപഥമിത്തരംനടക്കുന്നനേരം 
ഹൃപന്െറദേശികന് കവിമഹഫാമുനി 
ഉ.പേന്ദ്രനെനോക്കി*ട്ടമാനുഷമാകും 
വിപുലസരന്ദര്യം നിനയ്ക്കിലിദ്ദേഹം 
മനുജസ്തഷ്ണിയില്പ്പെടുന്നതല്ലെന്നു 

മനസ്സില് ചിന്തിച്ചു, സമാധിയോഗത്താല്- 
പരാധ്യറനിച്ചപ്പ്യോരം, പരബ്രദ്മമെന്നു- 
പരമാത്വഥംകണ്ടു ധരിച്ചുസൂക്ഷ്മുമായ്, 
ബലിയൊടുചൊന്നാ൯:-*“ഇതൊത്തുചെയ്യണം 
ബലാധികനിപ, നൊരുശിശുൂവല്ല. 
തുലഞ്ഞിടുംരാജ്യപ്രഭാവമിത്തവ്വില് 
നിലയ്യുനില്ഛാതെ, പ്രതിജ്ഞചെയ്യൊലാ.? 
വിലക്കിയിങ്ങിനെ പറഞ്ഞതുനേരം 
കലക്കംകൈവിട്ട പറഞ്ഞാന്പാത്ഥിവന്. 
“ഇനിയെന്തുചെയ്യാം! പ്രതിജ്ഞചെയ്തുഞാന൯ു 
മനംകൊണ്ടുംതിരിച്ചവയെടുത്തിടാ.” 
മവുവടികേട്ടപറഞ്ഞുകാവുനു:- 
“മറിഞ്ഞു കൊ൦ംക! ഞാ൯ തവഗുരുവരന൯ഃ 

പറയുന്നതെന്താണനുസരിയ്ക്തായ്ക്കാന്? 

നിറഞ്ഞിതോമാഡ്യം; കുറഞ്ഞിതോമതി. 

അധിക്ഷേപം, ക്രദ്ധാന്ഗുരുപറഞ്ഞപ്പോോറം, 

പിധേയനാം പവൈരോചനിപറഞ്ഞിദം:- 

“ശരിതന്നെ! യങ്ങുന്നിപനെറയാചാര്ൃ; 

നറിവവിടുന്നു പറഞ്ഞുതന്നതാം. 

ശരിയ്യുവാദ്ദാനമനുഷ്ഠിയ്കവേണ; 
മൊരിയ്കല്ലൊല്ലിയാല് മറിച്ചതോതാമോ? 
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ഇതൊക്കെയുമെനിയ്യൃപദേശിച്ചതും 
മതിമതാംവര, ഭൃഗുപതേ, ഭവാന്. 
അതോക്കകൊണ്ടുഞാന് ശപഥംതെററിപ്പാന് 
ചതിപെടുകിലും മുതിരുകയില്ല? 

ന്൯ഠ:-. വചിച്ചുഗീരിദമുദാരനാംബലി 

വഹിച്ചുകണ്ഡിക; വസുന്ധരയേകാന്. 
തദീയകാലത്തില് പ്രതിഗ്രഹംമുറ൨ 
മുദകപൃവമായ് നടത്തിവന്നിതു. 
ഉദകമേകവാ൯ ബലിമുതിന്നപ്പോ- 
ഭൂദധികാഞ്ചിയെപ്പരിരക്ഷിയ്മച്ഛവാ- 
നുശനസ്സശിഷ്ടപ്രിയത്തിനാല്ഭ്ര,തം, 
-വശിയെന്നാകിലും-ചപലനെപ്പ്യോലെ, 
കടന്നൊരുവെറും ചെവജിലിയായി 
ക്കിടന്നുകിണ്ടിവാല്ക്കിടയില് ഗ്രഡ്ഥമായ്. 
ചരമാത്ഥംപാത്തുപരന്തിരുവടി 
കരത്തിലെയോഗത്തിരുവടികൊണ്ട. 
“ങ്ങിരിയ്മ്ുന്നിതേതാണ്ടിതി??ലെന്നുചൊല്ലി 
ത്തരത്തില്ക്കുത്തിനാ൯ ജലപാത്ര്രുന്പില്, 
ഒരുത്തന്ദാനവാരിയെത്തടുക്കിലു- 
മൊരുത്തന്ദാനവാരിയെത്തടുത്തില്ല. 
അതുകൊണ്ടപ്പ്യൊഴേനയനമൊന്നുപോ_ 
യതിദുഃഖത്തൊടം നിജശിഷ്ടയനൊടായ് 
പറഞ്ഞു: “നിമൂലംമമകണ്ണ്ണൊന്നുപോ. 
യറിയും നി നിന്െറ വിവേകഫീനതാ? 
മുറയ്യഛവാന്നി, രറവിലേപ്പോലെ; 
പുറത്തുവിണപ്പോംപ്പറഞ്ഞുദാനലന്:_ 
“ഗ്രഹിച്പുകൊള്ളകജലം ഭവാനുഞാന്൯, 
മഹീതലംമുന്നു തിരുവടിതന്നേന്. 
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ഉടന്ലെറിയതില് ചെറിയതാകുന്ന 
വടു വലിയതില് വലിയതായിതു. 
ഒരുചുവടിനാലളന്നു പാതാളം; 
മവ ലുവടിനാല് മവഭാഗംമുറവാ. 
അളക്കുവാ൯പിന്നെ സ്ഥലമില്ലായ്ക്കുയാല് 
ജ്ജളമത।പോലെ വിഷമിച്ചാ൯ ബലി. 
അതുനേരംവിന്ധ്യാ വലിയാകുംപ്രിയ 
കുതുകമോടിത്ഥംപറഞ്ഞു ഭംഗിയില്:- 
“ജനിച്ചോരില്വലച്ച പരമഭാഗ്യവാന് 
ദനുജനായക. ഭവാ൯തന്നെദ്ദഡം. 
അളക്കുവാന്, ഭവല്ശിരസ്സബാക്കിയു- 
ണ്ടളന്നുകൊള്ളട്ടേത്രിലോകവിക്രമന്.”” 
ബലിയതുനേരം പ്രശാന്തധിയായി- 
ത്തലതാഷ് ;യതിലുപേന്ദ്രന്തൃപ്പാദം- 
പതിച്ചളന്നിതു; ബലിയുമീശന്െറ 
പുതിയസ്വ ത്തായിബ് ഭവിപ്പുമംഗളം 

൯൧.--- സ്സകലരും, തങ്ങംസകളനിശനന്െറ 

പുകഴംസ്വത്തായിബ് ഭവിച്ചു കൊള്ള വാന് 

പലവിധത്തിലുംപണിപ്പെടുന്നിതുഃ 

പലദുഃഖങ്ങളും സഹിച്ച കൊള്ളുന്നു. 
പലഃപ്പ മ കു൯ജനനിഭാര്യയെ- 

ന്നിചക്ട താ൯തന,തിതിനിനയ്മ്ിലും, 
ത്വമേവമാതാ ലപിതാത്വമേവ്മായ് 

വിമലചിത്തരായ്മനഃപൃവമായി, 

ഭഗവ ല്പ്പാദത്തെസ്തരിയ്യച്ഛന്നകൊണ്ടു, 

ഭഗവാനെത്തന്നെപിതാക്കളായിനാ- 

മുറപ്പോടുംക്രടിഗ്ഗണിച്ചമട്ടിലാ- 
യുറപ്പിയ്യ്ാ മൊരുവികല്ലമില്പിതില്. 
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പുറത്തുകണ്ടിടന്നപകളോടല്ല 

മുറയ്യൃധീശനോടടുത്തവ൪നമ്മറം. 

സദാപിരിയാതെവസിയ്യുംബന്ധുവു- 

മുദാരനാംസുഹൃത്തമനുമിശ്വരന്. 

൯൨. മുഹാബലിയ്യചള്ളില്ത്തെളിഞ്ഞുകാണായി 

൯൩. 

മഹത്വമാംതത്വം,വിവരിച്ചപോലെ. 
മനുഷ്ടയ,രീസുക്ഷ്മമനുഭവമാക്കാന് 
മനഃപൃയ്യംനന്നായ് പരിശ്രമിക്കുന്നു. 

പുരന്ദരന്നിവയൊരുവിധത്ത്ലും 

പുരാജരപ്യണ്ടെന്നിരിയ്യ്പിലും,തനി- 

യ്ല്രനഭവമാക്കാ൯ന്കഴിഞ്ഞില്ലുരാജ്യം, 

പുനശ്ചവാഴ്ചവാ൯സദാകൊതയ്യയാം. 
അഫഹക്കാരം,വൃദ്ധശ്രവസ്സിനെവിട്ടി- 

ലൃഹങ്കാരംതീരെബ്ബലിയെവിട്ടപോയ്. 

കരണംമുന്നാലും വിരോചനസുതന്൯ 
കുരുണക്കാതലേശ്ശൂരണംപുകിനാന്. 

__ ക്രഥയിതില്നിന്നും ബയധജനംമറ൨ം 

യഥാത്ഥമായെന്തുപഠിച്ചറിഞ്ഞിടും? 

പ്രഥമം:-ബാഘ്യമാം വിഷയത്തില് നിന്നും 
യഥാമതിമനംതിരിച്ചന്തര്ഭാഗേ. 
നയിയ്യുവാന്ബലിപഠിച്ചിരുന്നില്ല: 
ജയേശുവിന്നുണ്ടോമനസ്സ്റടങ്ങുന്നു? 

അവനെറമാനുഷമനസ്സിലോത്തുപോയ് 
തിപ; 

ഗുരുത്വമുള്ളോരില്**ഗരും?”ദിവൃദ്ദശാ 

ഗരിയസ്സായ്ക്കുണ്ടുവടുവിനെ ത്തദാ. 
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ത്തിനെ ചാര്മ്ംംധാി്ിറ്ധ്ധ യ 

ന്ര്...- ൧ 1രാചരജഗല്പ്പുതിനാരായണന് 
0 ചരിച്ചിടും മാഗ്ലംവിചിത്രമെത്രയും. 

ഒരുത്തനെപ്പ്യേലും പധിച്ചിടാതെതാ൯ 
ഫരിപ്പ ദനവമഹാരാജ്യംമുറവം. 

. ബലി,സാധാരണറ്റപന്മാക്കള്ള തില് 
തുലോം,സതൃത്തിനുവിലമതിപ്പോനാം. 
പലരുമാപത്തില്, സ്വവാശ്ദാനംതെല്ലം 
വിലമതിയ്യ്കില്ല; ഗുരുവുംക്രടവേ 
വിലക്കുകില്,-പിന്നെ-പ്പറയാനുമില്ല; 
വിലപ്പെടുംനല്പപ്രമാണമില്ലയോ? 
“കളിയ്യ്ഛ,മാത്മരക്ഷണത്തിന?മേവം 
വിളിപ്പെടംപദ്യംകളവുചൊല്ലവാ൯ 

തെളിപിനുകാട്ടംജളമതികഠംക്കി- 
ബ്ബലിദൂഷ്ഠാന്തമായ് ഭവിയ്ക്റില്മോഫനം. 
ഹൃപ൯ശുരുവിനെഗ്ഗുണിയ്യ്യാതെ,സധ്വ- 
വിഭൂതിപിട്ടിട്ടുംസ്വവാക്കുപാലിച്ചാന്. 
അതുമൃുലംനശിച്ചയൊരു സമ്പത്തേക്കാഠം 
ശതതുണം,ഗുണംഭജിച്ചഭാഗ)വാന്, 
ഒരുനിമിഷവുംപിരിയാതെഹരി- 
യൊരുമിപ്പുവായാ൯ഭവിപ്പുയോഗവും. 
ക്ഷണപ്രദമായക്ഷിതിപതിത്വമോ, 
ക്ഷിതിശ്വരന്വിഷ്ണ്ുമുകുന്ദനദ്വയന് 
തിരുവടിയൊത്തുസദാസമയത്തു- 
മൊരുമിച്ചുപാര്പ്പയോ,നിനയ്യ്കില് മേത്തരം? 

ി നകി 

ദിവസ്സതിയ്യ്ഛകൈവശാവിട്ടപോയ 
ദിവംവിണ്ടുംകിട്ടി,യതില്പ്പരമെന്താം?, 
മഹാബലിക്കാട്ടേ.സമസ്തുകല്യാണ- 
നിധിപുരുഷന്െറ പരിപുണ്ണലാഭം. 
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൯൫. ഒരിയ്യയലുംസത്യംവെടിയരുതെന്നു- 

മെളാരുമഹാപാഠഠതെളിഞ്ഞിതില്ക്കാണാം. 
അതുകൊണ്ടെല്ലാരും സമസ്തത്തിന്മീതേ 
കുതുകേനസത്യംവരിപ്പി൯-മംഗളം !, 

ത്രിപിക്രമ, വിഭോ! പവിത്രധാമ്മിക, 
ഇനിക്രമാഗതംജനിക്രമമെന്നെ- 
യതിക്രമിയ്ാ്ക്കാന്മതിയ്യറപ്പിനെ 
കുറയ്യചനരുകുവാ,നുപേന്ദ്രരകൈതൊഴാം! 
ഖലശിക്ഷയ്മ്കായിത്ധഷമായുള്ള്ോപേ, 
ജനരക്ഷക്കാമവടിവെടുത്തോനേ, 
ഡരാതലംകപ്പാ൯വരാഹമായോനെ, 

രിപുസംഹാരിയാം നംസിംഹാകൃതേ, 
വടുരൂപംപുണ്ടുവസുന്ധരബലി. 
യൊടുചുവടളന്നടക്കിയവിഭോ, 
കരുത്തരാഗ്യേപദമനക,ഗവ.. 
മുരത്തരാവണനിപുദനരാമ, 
ഹാലായുധ്യയദുപതേ,ഫരേകൃഷ്ണും, 
കലിമലംപോക്കുമരിയകല്ലിനേ, 
നമിയ്യനോന്നിത്യം; ബലിമദാപഹ, 
രമിയ്ക്രഛണേമനം, പദാംബുജേതവ. 
തമസ്സ്സൊഴിപ്പുമേ മഹത്വമേകണേ! 
നമോസ്ത്രതേ! ഫരേ, നമോ നമോസ്ത്രതേ !. 

അഞ്ചാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. 

നകം... 
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വപരശ്ുരാമാവതാരം. 

താാധ്യായം ൬. 

(കേക) 

൯൬. ശ്രരീരാമകൃഷ്ണദേവ,ശ്രീമഹാവിഷ്ക്നോ,ശരരേ, 

ശ്രീപതേ, വാസുദേവ. ശ്രികൃദ്ല്ല, കൃഷ്ണ, ജയ! 

ഇരുപത്തൊന്നുവട്ടം, കരുത്തുക്രടിടുന്ന 
പെരുത്തഗവ്വിഷ്ടരാം നരനായകന്മാരെ, 

കരത്തിലെടുത്തുള്ള ഗുരുവാംകഠാരത്താത്, 

തരത്തില് സംഹരിച്ചു, ധരിത്രീഭാരംപോക്കി- 
ച്പിരകാലമായ് തപംലരിച്ചശോഭിയ്യു്ന്ന 
പരശുരാമ, ജയ! പാഹിമാംരിപുഹര, 

പണ്ടാദിയുഗത്തിങക്കല്ഗാഥി?യെന്നൊരുയൂപ_ 
നുണ്ടായിപന്നാന്വേണ്ടുംഗുണങ്ങംപുണ്ടുള്ള വന്. 

അദ്ദേഹമൊരുദിനം, വിദ്ദാസമ്പന്നരാകും 
ഹൃദ്യരാംമന്ത്രിന്ദ്രന്മാരൊത്തുതന്കാര്ൃഘയേ,, 
രാജ്യകാതൃങ്ങം, തന്െറപുൂഷ്യരാമമാത്യന്മാര 

സജ്ജരായ് ദ്ാരിപ്പിപ്പുതയജ്ജിത്യമോടുംകേട്ടു.. 

വാഴന്നനേരത്തിങ്കല്,വന്നൊരുഭൂത്യ൯ചൊന്നാ- 
4തതൂഴീശ,ജയിച്ചാലു! മുണ്ടൊരുവിപ്രന്വന്നു- 

വാൃന്നുഭവദീയദശനംകാഠക്ഷിച്ചു കൊ- 

ഒ്ദാഴിചുഴുമിയൂഴിചാഴ്ചന്നതമ്പുരാനേ,"; 
അന്നേര,മദ്ദേഹത്തെ സാദരംസ്വികരിച്ച 

തന്നുടെ ചാരെകൊണ്ടുവരുവാനാജ്ഞാപിച്ചാന്. 
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ദിപ്യനാംയോഗീശ്വരന്നിരിപ്പാനായിട്ടപ്പോ, 
ഭപ്യനാംസ്ൃപന്നുള്ള പിഠത്തെക്കാളു.:മെച്ചം 
ക്ൂടിയപിഠമൊന്നുകൊടുത്താ; നക്കാലത്തില് 
പ്രഡവിപ്രരെയപന്ക്രടുതത് പുജിച്ചിടും. 

പിന്നിടുചിനീതനായ്, “ഞാനെ തൂചെയ്യതിടേണ്ട- 

തെന്നറിപതിന്നാശ?യെന്നുണത്തിനാന്രാജാ. 
ഏററവുംമലിനമാം൨സ്രം,താ൯ചുററിടിലു- 
മററമറവളള ദിപ്യതേജസാജ്വലിപ്പുവന്, 
ചെന്താമരാക്ഷന്തന്നെകണ്ടുകണ്ടിരിയ്യുയംപോല്, 
ശാന്തനായ്,പ്രസന്നനായ്,പ്രഡഥനായിരിപ്പലന്, 
സന്തോഷമോടുചൊന്നാന്:-:'ചെന്താർമാതിനോടൊ 
സുഭൂവാംത്വല്പുത്രിയേനമുക്കുനത് കീടണഠ. ക്കും 

അപ്രതിക്ഷിതമായുള്ളക്തികേട്ടവനിശന് 
വിപ്രമോദേനചിന്തിച്ചിപ്പബന്ധങ്ങഠംമുററ 
“വിപ്രനാമിദ്ദേഹത്തെസത്രമംശുശ്രുഷചെ- 
യ്ക്കപ്രതിക്ഷിതാരണ്യാശ്രമേകടിലൊന്നില്, 
ഫലമുലാദിഭക്ഷിച്ചൊരുതോഴിയുംക്രടാ- 
തലഘുതരംദുഃഖിച്ചലസാംഗിയാളിവറം 
നല്ലൊരുപ്യ്ത്രംപോലുംചാത്തുവാന്ലഭിയ്മരാതെ 
യല്പല്വാച്ച ഹോ! കഷ്ടം! മത് പുത്രിപാക്കേണമോ? 
ശൃത്രയുമാഡംബരപ്രിയയെന്സുതയിപ്പേം- 
ളെത്രമാത്രമിരാജഭോഗങ്ങറ: ഭജിയ്കകു യാം. 

അഭനാമെന്െറയിഛമ,മെച്ചമാംകൊട്ടാരത്തി. 
ലിച്ചാരുഗാത്രിതന്നെക്കുടിവയ്യഛവാനല്ലോ. 
എത്മിലുംവിപ്രന്ന ഞാന്വിപ്പിയംപറ ഞ്ഞെന്നു 
ശങ്കതോന്നേണ്ടുസുത്രമൊന്നിപ്പോംപ്രയോഗിയ്ക്രാം 
പറഞ്ഞാനേവമോത്തുമന്നവന്:_ ““മഹാമത്തേ- 

യറിഞ്ഞിടണേ,ഭവാ൯മത പുത്രിപിഷയമാഡ്: 



അധ്യായം ൬ പരശുരാമാ 

ചെറിയതാകുമൊരുപ്രതിജ്ഞനമുക്കുണ്ടു 

പറയാംഭഗലാനതറിഞ്ഞുകൊണ്ടീടണം. 

തരമൊന്നുപോലൊത്തുംംചെവികളെല്ലാററിന്നു- 

മൊരു പോലൊന്നുമാത്രംകവത്തും,വിരൃംവാച്ചും, 

ശ്വേതാശ്വമോരായിരംഗശ്തുലുംമായ് ത്തരാമെങ്കില് 
പുത്രിയേബ്ദവാനുഞാ൯പ്രീതിയോടേകിടുവ൯. 

ഭംഗിയില് വിനയത്തോടിങ്ങനെ നരേശ്വര- 
നിംഗിതഠമറച്ചോതിയന്തരംഗത്തിലേത്താന്- 

:ആക്കിതുസാധിച്ചിടും? കഷ്ടിച്ചു മുന്നോനാലോ 
പോക്ഭതിരിയെ ചക്രവത്തിയ്യു്ലഭിയ്യ്ിലാഠം; 

അതുതാനസാധ്ൃയമെന്നിരിയ്യെ,, സാധുവായോ- 

രേതെദരുദ്വിജന്നിതുസാധിയ്ക്കാ൯കെല്ലണ്ടാകാം? 

സ്ധിയ്ക്തി; ല്ലേവമോത്താല്,മല്പൃത്രിഭാഗൃവതി- 

യാധിപിട്ടിരുന്നിടു'"മെന്നോക്കുംരാജന്യനോ.-- 

-ടങ്ങചൊന്നതിന്വംണ്ണമത്രയുമശ്വങ്ങളെ 

ഭംഗമില്ലാതെകൊണ്ടുവന്നുഞാനേകീടുപന്.? 

മാമുനിയേവംലചൊന്നുമാനിയാംരത്നാകര- 

മാന്ടന്പ്രചേതസ്സ്റോടോതിനാന്സകരതുകം 

ആയിരംശ്വേതദശ്വങ്ങഠംചെവിയോരോന്നുമാൻ- 

മായതിന്നെല്ലാംകവപ്പ്ാന്ന വതന്നാലുംനി.? 

അപ്പപൊഴുതപ്രകാരം വിച്ചന്നായ് പാശിതാനും 

സുപ്പസന്നനായ്ക്ഷിപ്രംനഠംകിനാന്വാജിരത്നം. 

അദ്ദേഹംയദപന്ദ്രനുമവയെക്കൊടുക്കയാ- 

ലദ്ദിപ്യകമ്മ ംകണ്ടുരാജാവും ചലിന്തചെയ്യാന്:- 

ചന്ദു ന്മാരായസാമ്രാഡ് പതികഠംശിരസ്സിങ്കര 

പന്ദിച്ച കൃടേണ്ടുന്നടില്യരത്നമിദ്വിജന്; 

ഈശ്വരതുല്യനോത്താല് നിശ്ചയം; മല്സുതയും 

ശാശ്വ തസുഖത്തിനിപ്പുജ്യനേലഭിച്ച തും.?? 
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ചിത്തത്തിൽമെത്തിപന്നമുത്തോടു,മോത്തിട്ടിത്ഥം, 
മത്തകാശിനിയാളെ ക്കൊടുത്താന്പ്രിത്യാമ ന്ന൯. 
ഈവിപ്രശ്രേഷ്ഠനത്രേമാമുനിവരനെന്നു.- 
കേഠാവികേട്ടതാ*“മുചികാഹ്വയന്??തപോധനന്. 

൯--- ാജാപാംഗാഥിയ്യ്ൊരുപൃത്രനില്ലായ്കമുലം 
രാജഭാമിനി,പുത്രിതന്നോടേകദാചൊന്നാഠം:_ 
“പുത്രനില്ലാത്തവളെയമ്മയെന്നാരുചൊല്ലം? 
പുത്രി, നി൯ഭത്താലൊരുദിം പ്യനാം നിസ്സംശയം! 
എനയ്യു,മെന്പുത്രിയാം നിനയ്യമോരോസുത൪_ 
ജനിയ്കകരാന്കനിയിയ്മ്ു,, നിന്െറഭത്താവിനേന. 
അദ്ദേഹംപ്രസാദിച്ചാല്നമ്മഠംരണ്ടാഠംക്കുംകൃത_ 
കൃത്യരായ് ഭവിച്ചീടാ;? മെന്നുകേട്ടതുനേരം, 
മുനിപത്നിയാം രാജപൃത്രിയുംകമിതാപേ_ 
ക്കനിയിച്ചപേക്ഷിച്ചാഠംമാതാപേല്പ്പിച്ചകാര്യം. 
അപ്പോഴുതൃചികനും ചരുവാംപായസാന്നം 
കെല്ലോടുകൈക്കൊ,ണ്ടതുരണ്ടുരുളകളാക്കി, 
സമ്മോദാലൊന്നില്, സവ്ൃബ്രദ്മവിര്ൃവും, മറേറ- 
പ്യാതിയില്സവ്ക്ഷത്രപീര്യവുമാവാഹിച്ചാന്. 
പിന്നിടുസത്യവതിയാകിയപത്നിയോട_ 
ചൊന്നാന്:- “നിയിതുഭക്ഷി,്തയന്യമാംകബളത്തെ, 
നിന്നുടെമാതാഭക്ഷിച്ചീടുവാന്കൊടുക്കുക; 
വന്നീടുമഭിഷ്ടങ്ങാരണ്ടാറംക്കുമാരോമചേ.?? 
മുനിയുമേവംചൊല്ലിക്കൊടത്താന്പായസാനം 
സന്നതഗാത്രിസതയപതിയുമതു നേരം, 
ഭത്താവുപറഞ്ഞതുപോലവേചെയ്യ്കേങ്കിലു_ 
മൊത്തതുമറിച്ചാണു; മാതാവിന്വക്രത്വത്താല്. 
 തന്പ്പിയാപത്യങ്ങളില്താല്ര്യമേവംമുനി, 
ത്തന പിയയ്യു്ുള്ളോരന്നംക്രടതത് പൂജിച്ചതാം; 



ന; ല്യം ഇ ചുുതുദ്യമാ 

അതിനാലതുഞാനു, മെന്നംശംമകറംതാനു- 
മര്ന്യാന്യംമാറിയുണ്മാന്കാശലമെടുക്കുംഞാന്.?? 

എന്നോത്തുമകളോടുമമ്മയുംനിബ്ബന്ധിച്ചാഠം: 
ധന്പയാംമാത്ൃപ്രിയമകളുംസമ്മതിച്ചാഠം. 

അന്വ്യോന്യം, ലരുമാറിബ് ഭൂജിച്ചു; മുനിശ്രേഷ്ഠ൯- 
വന്നപപ്പ്യോഠംപ്രിയ൭ ചാന്നിട്ടറിഞ്ഞു വിവരവും. 

വന്നതില്ലദ്ദേഹത്തിന്നൊട്ടമേമനംപ്രിതി; 
പിന്നിട്ടചൊന്നാ ൯, തനെറപത്നിടേവംവിധം:- 

“കഷ്ടം! ഞാന്പറഞ്ഞതുതെററിയ്മുമൂലം, നിന്െറ 
ശി ഷ്നാംസുത,നൊരുക്ഷത്രിയസ്വഭാവനാം. 

നില്ക്കട്ടെയതു! നിനെറകനിഷ്ടസ്പഹോദര൯ 

ചൊല്കക്കൊട്ളമന്ത ണനെറശിലവുംകൈക്കൊണ്ടി 

ഭത്താവില് തഥ്റവാകു മീത്തരംകേട്ടിട്ടതി, ര? 

നത്തരാസത്യവതിസത്വരമുരചെയ്യാറം:- 

:: എന്നുടെജിചനാഥ, മാമകമപരാധം 
നന്നായിക്ഷമിച്ചെന്നെയിന്നനുഗ്രഹിയ്ക്രണേ.” 
മന്ദമായ, ചികനുംസസ്തിതംപ്രവചിച്ചാ 

നെ നാല്,നി൯പായത്ത ക്ഷാത്ൃരഗണവാനായ ടട്ടെ.” 

൯൮. കാഷചത്തുപ്പസപിച്ചാംബാലനെസത്യവത! 

കല്ലിച്ചു “ജമദഗ്നി?"യെന്നപേരച്ഛുന്താനും. 

അപ്പാലെ.സതൃവതി തന്നമ്മ പ്രസവിച്ചാഠം 

വിശ്വവിശ്ു ത൯വിശ്വാമിത??നാംമഹഷിയേ. 

എത്രയുംഭക്ത൯മഹാബലവാന്ജമദഗ്നി 

സമ്മോദാല്ശ്ര്മാഭയ സമുണ്മയില് ചെയ്തുപോന്നാ൯ 

ഒരിഷ്കല്,പ്രയോഗിച്ചുള്ള സ്രരമെത്രയുംഭൂരെ- 

ഗു മില്പു പതിയ്ക,യാല്പതിപിന്പടിയ്മ്കുന്നു- 

മെടുത്തു കൊടുക്കുവാന് നടന്നകൃശോദരി 
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കടുത്തഥൃയടേററിട്ടുതണലത്തിരുന്നുപോയ. 
പതിപില്തെററിനേരം,വിളബിയ്മ,യാലവ- 
ഉതിനുള്ളൊരുഹേതുവറിയിച്ചദ്ദേഹത്തെ. 

കോപിച്ചുമുനി,സൂര)൯നേക്കസ്രരംതൊടുത്തപ്പേ്റം 
വേചിച്ചുമിത്രന്വന്നുപ്രാപിച്ചശരണവും. 
അന്നേരംജമദഗ്നി, വന്നകോപേനചൊന്നാ- 
“നെന്നുടെകാന്തയാളെനിയിന്നുദ്രോഹിയ്യ, യോ? 
എത്രയുംമുദഗാത്രിയാമവഠംപാദാഗബുജം 

ചെററല്ല-പൊള്ളിപ്പോയതേററവുംകഷ്ലംതന്നെ. 
അന്നേരമക്ക൯ചൊന്നാന് “കഷ്ടമായ പ്പോയി,ഞാനും 
നന്നായിദുഃഖിയ്യു്ന്നു; മേലിലിചിധംവരാ; 
അതിനി ഭത്രംചെരിപ്പിപകഠംധരിയ്മുട്ടെ.?? 
എന്നുചൊന്നതുനല്കി;ത്തിന്നിതുതാപംമറവം. 

-. (2)നിദംപതിമാക്കജനിച്ചപുത്രന്മാരില് 
കനിഷ്ന്രാമ,നേററംവിഖ്യാതവിശ്വോത്തമന്. 
പാത്തിതുഭാരൃപത്രന്മാതമായ് മുനിമ്രേഷ്യ- 
നെത്രയുംസൌഖ്യത്തോടു;മക്കാലമൊരുനാളിത്. 

ി ര കത്തവിദ്യാജ്മുനാഖ്യധാത്രിയില് പ്രന്നുള്ളോ,- 
നെത്രയുംപരാക്രമിയായുള്ള രാജരാജന്. 
വേണ്ടുന്നസന്നാഹവുമൊന്നിച്ച, മഹഷിയേ- 
ക്കണ്ടുവന്ദിപ്പപോവാന്വേണ്ടിയാശ്രമേവന്നാന്. 
വന്നിട്ട, കാര്യങ്ങള ംചൊന്നിട്ട, തിരിയ്മവാ 
നുന്നീട്ട,ങ്ങനുവാദം തന്നീടടകെന്ന് ചൊന്നാന്. 
ധന്പനാമുഷിശ്വരന്, ചെന്നി -“തിന്നവിടനം 
വന്ദ്യനാമതിഥിയാമെനിയ്യക്ഛപോത്തമ, 
എന്നതുമൂലംഭവാനാതിഥയമേറവചേണ_ 
മിന്നിനിസ്റമിയ്യഠവി, തെന്നുഞാന്ക്ഷുണിയ്യയനേ-ന്.?” 



൧൧൧. 

അധ്യായം ൬ പരശുരാമാ 

അതുകേട്ടവനിശന്കതുകഫുണ്ടുചൊന്നാ- 

“നതുസ്വികരിയ്യയവാന്താല്ലര്യമണ്ടു-പക്ഷെ. 
ശ്ൂടവേയൊരുമഹാസൈന്മുള്ള തുകൊണ്ടി- 
ടാടലുണ്ടാകാഠഞങ്ങറംക്കേവക്കും പിരുന്നേകാന്. 
സൌജന്റനിധേ, ഞങ്ങളുടനേതന്നെയെന്െറ 
രാജധാനിയില്ച്ചെന്മഭോജനംകഴിച്ചീടാം. 
അല്ലല്തോന്നേണ്ടതെല്ലമുള്ളിലോത്തിവയൊന്നും 
കല്യാണാലയ,ഞങ്ങറംപ്ര'തരാണറിഞ്ഞാലും? 
അന്നേരമുഷിചൊന്നാന്:- ““നിങ്ങറഠംക്കുവേണ്ടുന്നവ 
മന്നവ, തന്നിടുവാനിന്നേതുംകില്ലില്ലമേ. 
എനിയ്യഛണ്ടൊരുധേനുപ്രാത്ഥിപ്പുതെല്പാമുട൯ 
കനക്കെത്തന്നീടടവാന്പ്രയത്നമതിനില്ല.? 
എന്നോതിപ്പുശുവിനെവിളിച്ചുതാപസേന്ദ്രന്, 
നന്നായിത്തടവിക്കൊണ്ടിങ്ങനെചൊന്നാന്മന്ദം. 
“എന്റെറനന്ദിനി, കേഠംക്കിന്നിവിടെവന്നിട്ടുള്ള 
മന്നവര്മണിയ്യുച്ഛം, തന്നനുയായികഠക്കുമി- 
ന്നെന്തെല്ലാമഭിലാഷമുണ്ടെന്നാലവനഠംകി- 
സ്പൃന്തോഷംവളത്തണ; മായതെന്ധമ്മ മത്രേ" 
അപ്പ്യൊഴുതു ംപ്രമോദാലപ്പശ്രയൃപ്പാലന്നും 

തല്പരിവാരങ്ങഠംക്കുമാഗ്രഹമെല്ലാംന€ംകി. 

__ വ ചിതവൃത്തംകണ്ടുരത്നഹാരിയാംയപന് 

വചിച്ചാ൯മോഹഫഭവേശാമഴുത്തുവിനിതനായ്. 
“എനിയ്യുഛതന്നിടണമിപ്പശുവിനേബ്രശ്മന്, 
കനക്കുമഭിലാഷമെന്നുള്ളില് വളരുന്നു.” 
അതിനുത്തരംചൊന്നാ൯മുനിസത്വരം, “രാജന്, ' 
മനമമാത്തുരയ്മ്യാ,ഷ്കിന്നലമിത്തരംരാഗം. 
ഗോവിവളെനിയ്മൃതിപ്പിയയാം മകളാ,ണ- 
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ന്നിവളെപ്പിരിയുവാനെളതല്പറിഞ്ഞാല്ും 
ഭംഗിചാക്കൊന്നുമംഗികരി പ്പില്പവന ശന. 

വിണ്ടുമങ്ങപേക്ഷിച്ചകൊണ്ടിട്ടം ഫലമേതു- 
മുണ്ടായില്ലപ്പ്യോഠം, യൃപനുണ്ടായിമോഹാധി കയം. 

രാജാവോബഫഹുശക്തന്൯, ബാഹുവായിരമാന്നോ- 
നാജിയില്സിംഹാക്രാന്തന്൯,താ൯,ജളനായെന്നോതുു 
ബലത്താല്പ്പശ്വിനെബ്ബന്ധിച്ച, ശ്ഡ്രംതന്െറ- 
പുരത്തില് കൊണ്ടുപോന്നാ: നറിയാമോഫഠസ്പ്യായം. 
അന്നേരമാശ്രുമത്തിലില്ലാതെപോയാ൯രാമനു; 
പിന്നിടുചന്നനേരമറിഞ്ഞാ൯കഥജയെല്ലാം. 

ഉണ്ടായിതിണ്ടല്;പിന്നെപ്പണ്ടിതുകോപാലേശം; 

നിണ്ടതന്ഭജാദണ്ഡംനോക്കിക്കൊണ്ടെഴന്നേററാന്. 
വെട്ടെന്നുപുറപ്പെട്ടയൂപനേരണത്തിനായ' 
രുട്ടോട്രേവിളിക്കയാല്രാജാവുമെതിരിട്ടാന്. 
യുദ്ധ മെത്രയുംഫഘോരഘോരമായുണ്ടായതി- 
ലുദ്ധത൯രാമ൯റൃപബാഹുക്കഠംകുഠാരത്താല് 
കേദിച്ചു;സൈന്ം മുറവാമുടിച്ചു,ഭൂപാലനെ 
വധിച്പുകളഞ്ഞെന്നുകഥയെച്ഛുരുക്കുന്നേന്. 

സംഗരംജയിച്ചിട്ടുമടങ്ങിപ്പിതാവിനേ 
സംഗതിധരിപ്പിച്ചാന്, വണങ്ങിയഥാക്രമം. 
അപ്പൊഴുതഛ൯ചൊന്നാ:-“നല്പയോവത്സനിയി- 
ന്നിപ്പവത്തിച്ചതോത്തുഞാനേററംമാഴീടം ൬൯. 

ഭൂദേവഗുണങ്ങളുമപര്തന്വിര്യങ്ങളും 
വാദമറുറുമ്ള ശാന്തശിലത്താല്പോഷിപ്പുതാം. 
രാജാവുചെയ്യുതിനെക്ഷമിച്ചില്ലെന്നുമല്പി,- 
ന്നാജിയില്ക്കൊന്നു; കുഷ്ഠം! പ്രജകളെല്ലാവരും- 
മിദ്ധരേശനെസ്വയം(ഭളപതിയാക്കിവച്ചു- 
വദ്ധിച്ചുസുഖിപ്പതാം; നി൯കമ്മംവിരുദ॥മാം. 
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പററിപ്പോയതാംവിരഫത്യയാംമഫാപാപം- 
മാററിക്കൊള്ളു വാന് പുണ്യതിത്ഥങ്ങറംഭക്തിപുധ്വം- 
ദശിപ്പുഭജിയ്ക്കയും തീത്ഥവാരികളെല്ലാം 
സ്സുശിച്പുന്ദിച്ചതില്സ്ററാനവുംചെയ്യിടണം. 

-- ഉൂപദേശങ്ങം, ശ്രുതിയെന്നപോല്കേട്ടരാമ൯ 
പാപത്തെശമിപ്പിച്ചാ൯തിത്ഥങ്ങളാടിയാടി. 
അക്കാലമമാരുദിനം രേണുക, രേവാജലം 
മുക്കുവാ൯തടിനിതന് തടത്തില്ച്ചെന്നനേരം, . 
എത്തയുംസുരൂപനാമൊരുഗന്ധവ്വ൯തത്ര 
നിസ്്രപംജലക്രിഡചെയ്യുന്നതായിക്കണ്ടാന്, 

.ഗന്ധര്വ്വദേഹം,പാതിബന്ധുരംദേവോപമം: 
കാന്തമാംമദററപ്പാതിമാനുഷംമനോഹരം. 

കണ്ടുകതുകംപുണ്ടുരേണുകനോക്കിനില്ലു- 

കൊണ്ടങ്ങുപാത്തുപോയതന്നേരമോത്തിലവഠം. 

തന്നുടെഭത്താവിനെയെന്നിയേ,മനംകൊണ്ടു- 
മന്ൃപുരുഷ ചിന്തസതിമാക്കരുതല്ലോ. 
സാഭവിപ്പപോയ വ്രുതലോപമെന്നോത്തുജല. 
കുംഭത്തെയജ്ഞത്തിനായ് ക്കൊടത്താന്സംഭരാന്ത.- 

ലജ്ജിപ്പ നില്ലയംപത്തിതന്നുട്രെവുതലോപ.- [യായ് 
മജ്ജമദഗ്നികണ്ടുകണ്ഠനായ് കോപിച്ചോോതി, 
കഷ്ട! മിന്നിവളു.ടെ ശ്രേഷ്ടമാംപാതിവ്രരത്യം 
നഷ്ടമായ് പ്പോയി; വെട്ടിക്കൊല്ലേണമിപ്പോറംതന്നെ. 
ആരുമള.പൃത്രരതി?ന്നെന്നുഗ്രംപറഞ്ഞിട്ട- 

മാരുമമ്മയേക്കൊല്വാനപ്പ്യൊഴുതോത്തില്ലേതും. 
അന്നേരംപോന്നുവന്നരാമനോടാജ്ഞാപിച്ചാ- 

! നമ്മയേയൊരുവെട്ടാല് രാമനുംരണ്ടായ് വീ രി. 

പെട്ടെന്നങ്ങവിധേയന്മാരായപൃത്രന്മാരാം 
.ജ്യേഷ്ടന്മാര്വധത്തിന്നുംകനിഷ്യാന്നജ്ഞനല്കി. 
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കല്ലിച്ചവണ്ണംജ്േഷ്ഠന്മാരുടെഗളമേദം 
കെല്ലോടുരാമന്,ലേശംസംശയഫിനംചെയ്കാന്. 

ചൊല്ലന്നതെല്ലാമവിതക്കമായ് ച്ചെയുന്നതു 
കല്യനാംമുനികണ്ടുപ്രിതിയോടുടരചെയ്യാ൯:- 

“നിയെന്െറയാജ്തെയെല്ലാംചെയ്യതില് തോഷിപ്പ)- 

നിയപേക്ഷിച്ചാലേതുവരവുംനഠംകിടുവന്.”” | ഞാ൯ 

ചൊന്നാനന്നേരംരാമ:-* നെന്നമ്മയൊന്നിച്ചിപ്പോഠം 
വന്ത്യരാംജേഷ്ഠന്മാരുംജിലിച്ചുവന്നിടണം; 

ആയവക്കെന്െറകമ്മം വിസ്ൃതമായിടണ;ഃ 
മായതിന്നപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളന്നുതപോനിധേ. 

പുത്തനെറയപേക്ഷപ്പോല്സത്വരംരേണകയെ-- 

പ്ൃത്രന്മാരോടുക്രടി ജിവിപ്പിച്ചിതുമുനി. 

൧൧0൩.--- ആമക്കാലംക്ഷത്രിയന്മാർമിക്കതുമഹങ്കാര- 

മുഷ്ടരരായ് ഗവ്വാകാരരായിവത്തിച്ചു പോന്നാര്; 
നിശ്ശേഷവിശ്വത്തിന്നുമിശ ത്വംവശീകരി - 
ച്ചിശ്വരഭാവംക്രടിയേറിമൂര്ചിച്ചുപാണാര്. 
കാത്തവിരയ നെറവധംപാത്ത,തിന് പ്രതികാര. 
മോത്തുതല്പ്പത്രന്മാരുമറക്രമിച്ചാശ്രമത്തെ, 

രാമനില്ലാത്തനേരം, ധ്യാനത്തിലിരിന്നീടും. 
മാമുനിഭാഗ്ലവനേ, സസുതംകൊലചെയ്യാ൪. 
രേണുകയതുകണ്ടുസന്തപിച്ചു ഴ€ന്നേററം- 
കേണിതു*രാമ,രാമ,രക്ഷിയ്മനിന്താതനെ 
ജ്യേഷ്ഠന്മാരോടുമൊത്തുതാതനെ, ബ് ഭൂപാഠ ന്മാര് 
നഷ്ടമാക്കിനാ,രോടിപരികകമാരക.?? 
രോദനംകേട്ടുരാമ൯വന്നുനോക്കുന്നനേരം 

ഖേദമുണ്ടായതിന്നേ,ക്കോപമേജയിപ്പുള്ളൂ. 

ഉ ടനെകാത്തവിരൃയരാജധാനിയ്യ, തനെറ_ 
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ഥാര്. 

അധ്യ്യായാ ൬ പരത്തുരമാ 
യത്തെ 

തൂടിതധനുസ്സ്ൊത്തഭൂകടിയോടും, നീണ്ടു 
തടിച്ചകരത്തിയംലെടുത്തമഴു്ലോട്ടം, 
പടവെട്ടവാനായിനടന്നാ൯ ഭഗുപൃത്രന്. 
ഖെന്നു, മന്നവരാജധാനിയില്ഭൂപന്മാരെ- 
ക്കൊന്നുകൊന്നോരോന്നായിമുടിച്പുകളഞ്ഞിട്ടം 
നിന്നില്ലകോപാമെന്നി,ട്ടചര്തന്൯വംശകേദ- 
മൊന്നൊഴിയാതെഒ പയ്കാനെന്നിട്ടംകെടായ് ക യാ 

ലിരുപത്തൊന്നുവട്ടം ക്ഷത്രിയന്മാരെക്കൊന്നു 
കരുതിനിണംകൊണ്ടു തര്പ്പി പ്ലാന്പിത്ൃക്കഠംക്കും. 
പിന്നിട്ടരാമന്സ്വന്തമാശ്രമത്തിങ്കലെത്തി, 
മുന്നംതാന്സുൂക്ഷിച്ചതാം തന്നുടെതാതദേഹ- 
മെടുത്തിട്ടുടലുത്തമാംഗത്തില് ചേത്തുവച്ചു 
നടത്തിമഹായജ്ഞാലോകേശപ്രിയത്തിന്നായ്. 
അധ്വരമേററംബദ്ധശ്രദ്ധനായ് ഒ്ചെ,യ്യൊടുക്ക- 
മിദ്യാരിത്രിയേസിദ്ധദ്വിജക്കായ് ദാനംചെയ്യാന്. 

ഇ ങനെമഹാലാഗം ഭംഗിയായ് നിവ്വഹിച്ചു 

മംഗലമതി,ജീചച്ഛേഷത്തേനിരന്തരം 
ധാനവുംയവ്രതങ്ങളുമായിട്ടകഴിയ്യവാ൯ 
മുനിമുഖ്യനാം രാമന് കാനനംകുരേറിനാ൯.. 

__ ആഅമ്മയേക്കൊന്നതായോരമ്മഹാപാപത്തി! 

ലമ്മുനി .കൈയില്നിന്നുതന്നുടെമഹായുധം |നാ- 

വളരെക്കാലത്തേയ്യചുവേര്പെടുത്തുവാ൯വയ്യാ- 

തുള്ള വനായിട്ടുഴന്നിടിനാ൯; മഹാത്തുതം 

മാതൃപീഡനംപോലെമറെറാരുപാപമുണ്ടോ? 

മതിമാന്മാരായുള്ളോരറിയുംപരമാത്ഥം. 

പു ന്തി ത്ഥ അളാടിയസാഖ്ലമതുകൊണ്ടും 

പുന്ദാനങ്ങറം ഭൂരിചെയ്തിട്ടുംവിടായ് കയാല്, 
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ക്ലേശിച്ചു തിത്വമാടിപ്പിന്നെയുംനടന്നിതു 

ക്ലേശനാശനചിന്താരതനായ് ബഹുകാലം. 

ഒടുവില്ബ്ര്മപൃത്രാതിത്ഥത്തില്സ്്റാനംചെയ്യോ- 
രളവില്ക്കരംവിട്ടിട്ടായുധംതാഴിവിണാന്. 

ആക്ടതാന് ബാധിയ്്ില്ല, സ്വസ്വകമ്മത്തിന്ഫലം: 
പോക്കുവാന്കഴിയുമോ? ഉജിയ്യ്യാതതാക്കാനും. 

൧0൫.--- വ്വഒരെക്കാലം പിന്നെല്ലെന്നപ്പ്യോഠംശ്രീരാഘ.- 

ലളിതകളേബരയാകിയമൈഥിലിയേ [വന് 

വേട്ടപി൯പയോധ്ൃയയ്യു്പോരുമ്പോഠംഭഗുപതി 

മുട്ടിനാന്മാഗ്ുമധ്ധേ; തങ്ങളിലറിഞ്ഞപ്പ്യോം, 

തന്നുടെതേജസ്റ്െല്ലാം രാഘവന്നേകിപ്പ്യോന്നു 

ധന്യനായ് തപംചെയ്യാ൯ ലോകാനുഗ്രഹത്തിനായ് . 

൧0൬.--- പരശുധരന്രാമന്പാത്ഥിധേന്ദ്രരെയെല്ലാ- 
മിരുപത്തിയൊന്നതുഴമൊടുക്കിദ്ധരിത്രിയേ, 
നിക്ഷതരമാക്കി ത്തിത്തമുലമെന്തൊരുഗുണം- 
വിക്ഷിയ്മ്യാനുണ്ടെന്നൊരു ലാദ്ൃമേവക്കംകാണും. 
ഭൂമിതന൯ഭാരംമിക്കകാലത്തുംവദ്ധിയ്രയാല്- 
ബ് ഭൂമിദേവിയ്യച്ഛബഹുസങ്കടമകപ്പെടും. 
തന്നുടെസന്താനങ്ങഠംമരഡ്യതയേറിമത്ത- 
രാകുന്നകാലത്താകമവനി യ്കതിഭാര. 
മാപ്പെട്ടുപോഷയിട്ടുന്നാംകാണുന്നുമിക്കവാ൨_ 
മപ്പയൊഴുതവക്കിശന് താ൯തന്നെയെന്നാംഭാവം. 

എപ്പൊഴുതഹങ്കാരമെപ്പേരും മു പ്രിയ്യ്ഛന്നി- 
തപ്പയൊഴുതിശ്വരനേ നിസ്സാരനെന്നായോക്കം 
നമ്മുടെമാതാലായഭൂമിദേവിയേപ്പോലെ; 
നിമ്മലഭക്തിയുളേളാളിത്തരംസന്തനാത്തോ_ 



അധ്യായം ൬ പരശ്ുരാമാ 
നാ തത്തി 
ടോ ആപ... 

ടൊരുമിച്ചിരിപ്പുതു ദുഃഖി പു ദഃഖിച്ചാകു- 
ന്നാരവാംക്കിന്നുനേരായ് ഭര്തൃഭക്തകംപാരില്! 
താതനേദ്വേഷി ൂട്ന്നതനയന്മാരേപ്പ്യോലെ 
മാതാവിന്നാത്തിഃ ല പ്യാന്മററാക്കുക ഴിഞ്ഞീടും 

ഈശനേനിസ്സ്റാരമാ യ് ക്കരുതിപ്പ്യോരുന്നോരു,- 
മിശവിശ്വാസംലേശമേശാത്തലകക്കാരു. 
മായുള്ള സന്താനത്തെസ്തരിയ്യ്ഛന്നതുക്രടി- 
പ്രായേണസഹിയ്ക്കില്ലഭൂതധാത്രിയ്യച്ഛതെല്ലം. 
പ്രതൂത, ഭഗവാന്െറഭക്തരോടൊരുമിച്ചു 
നിത്യവുംവസിയ്മുനാതെത്രയുംമോദാസ്സദം, 
തന്നു ടെസന്താനങ്ങറം ദുഷിയ്മുച്ഛംനേരംദേവ; 
“പന്ന ഥതല്ലേപട്ളികൊള്ളന്നദഗവാനേ, 
എ നിയ്യുഭര്വൃത്തരെയെന്െറസസത്താനമായി 
ഗൃണിയ്ക്രാന്പണിപാര; മെന്നില്നികൃപയുണ്ടായ് , 
ടു ഷ്ുദരനശിപ്പിപ്പാന്, ശിൃനാംബലവാനെ, 
വിട്ടെന്നെരക്ഷിയ്ക്ണം പെട്ടെന്നു, ഭഗവാനേ; 
പ്രാത്ഥി യൂചൃമേവമെല്ലാ,മന്നേരം, യഥാത്ഥയാം- 
ഭകതയ്കിങ്ങടിഷ്ത്തെ ബ്ഭഗവാന്സാധിച്ചിടും. 

ഇത്തരംപൃ ത്ഥ്വിദേവിപ്രാത്ഥിയ്ക്നിമിത്തമായ്, 
ദ്ൈത്യ്യാരി, കുഠാരമാം തീക്ഷ് ണപലേഗായുധത്തെ, 
ദാശ്റവരാ മനായികൈക്കൊണ്ടുപീരോഗ്രനായ് 

ഭാശ്ഗ പിതലേവന്നു പിറന്നിതെന്നേയുള്ള. 
ദുഷ്ലദരശിക്ഷിപ്പുതുശ്രേഷ്ടമെന്നിരിയ്ക്കിലോ 
ദുഹൃക്ഷ തിയവധമെതുയും ശരിയല്ലൊ. 

൧0൭. ദുരം, നിഷ്ടരനു, മഹങ്കാരിയും ജളന്, 

ഭഷ്കനും മഫങ്മാരി, ചാരിത്രകണ്ടകനു- 

മെന്നമ സട് വൃുത്തനായ്വന്നിടാ;ട്ടര്വൃത്തനായ് 

വന്നീടും;നന്മചെയ്യാലേററവും ശ്രഭംഫലം. 

ടപ്പ്... 



വതാരം ഈശ്വചരാവതാരങ്ങറം 

പാഫിമാംപരമാത്മന്, ത്രാഫിമാംവിശ്വം ഭര, 

പാഹിമാംദുഗുപതേ, ത്രാഹിമാംക്ഷത്രാന്തക; 

മത്ധയവിഗഹ, നമഃ! ക്രമ്മ രൂപായ നമ! 

സുകരമുത്തേ നമഃ! യൂഹരിരൂപ നമഃ! 

വാമനാകൃതേ നമഃ! പരശുരാമ നമഃ 

്രിരഘുപതേ നമഃ! ബലദഭ്ദ്രായ നമഃ! 

പുരുഷോത്തമകൃഷ്ണ്, സന്തതം നമസ്ത്ല്ാരം; 

കല്ലകിരൂപായ നമഃ ! നമസ്തേ നമോനമഃ! 
ദക്തവത്സല, തവതൃപ്പാദംഭക്തിപൃവം- 

ദജിയ്ക്ഛന്നെന്നെക്കാത്തുകൊള്ളെ വാന്ത്ൃപ്പ്ാദത്ത ല് 
നിതുവുംകമ്പിട്ടുഞ്ഞാന് ഭജിച്ചു കൊള്ളന്നിതാ 

നിത്ൃയനി൪മ്മലമൂത്തേ, കൈതൊഴാം ഭൃഗുപതേ! 

ശ്രിരാമാവതാരം. 
തി 

ത്ാധ്യായം 9. 

പള ടു 

(കാകളി.) 

ഒഓം--ശ്രീരാമചന്ര, ഹരേ, രാഘവ, രാമ, 

ശ്രീപതേ, സന്തതാനന്ദപ്രദ, വിഭോ, 
ജാനകികാന്ത, ജനാര്ദ്ദന, ഗോവിന്ദ, 
ലോകൈകമാരണരാവണ നാശന, 
മോക്ഷപ്രദ, വേദവേദ്ട, മുനിപ്രിയ, 
ലക്ഷൂണസേവിത, വാല്ലീകിസംസ്തൃത, 
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അജ്ഞനാകു൦ഞാന് ഭവല്പ്രസാദാത്ഥമായ് 
പിജ്ഞനെപ്പ്യോലെ, തവചരിതങ്ങളെ 
കിത്തിപ്പതിന്നായ്ത്തുടങ്ങുന്നതു, തീത്ഥ_ 
കിത്തന, ഭക്ത്യാദരങ്ങംനിമിത്തമാ- 
ണെന്നോത്തുവിഘ്ലവുംകുററവുംതിതു്ത, പ്ര 
സാദവുംസാരവൃയംസത്യവുംചേ, ത്തൊരു- 
തെറവുപററായ്ക്കാനനുഗ്രഹിച്ചിടുലാ- 
നേററവുംഭക്ത്യാഭജിപ്പു കൊള്ളന്നഹം. 

൮൮ ന] തൃനായീടടംവിരാഠംസ്വരൂപന്പ്രഭ 

പ്രിത്യാഗുണങ്ങംപരിഗ്രഹിച്ചുപ്പൊഴേ, 
ത൯നിഴലെന്നപ്പേല് മായയുണ്ടായ് വന്നി, 
തന്നേരമുണ്ടായി വന്നു ദ്വന്ദ്വങ്ങളും. 

ഈപ്രപഞ്ചസ്ഥിതിയൊക്കയും ദ്വന്ദ്വത്തത് 

വ്യാഏമായ് ക്കാണുന്നു വൃത്യാസമെന്നിയേ. 
ദു9ഖംസുഖം, ശീതമുഷ്ണും, ജനിമൃതി, 
മുഖ്ൃമിമ്മാതിരി ദ്വന്ദ്വമസാഖ്യമാം. 
എപ്പയൊഴുതൊപ്പമായ് ഒവന്ദ്വങ്ങഠംവത്തിപ്പ- 
തപ്പ്യോഠംജഗത്തിനുംക്ഷേമമുണ്ടായിടും. 
ദ്വന്ദ്വത്തിലൊന്നിന്നുശക്തിവദ്ധിയ്ക്കിലോ, 
വന്നുവികല്ലങ്ങുളപ്പോഠംജഗല്പ്പതി, 
പന്നഗശായിപരാല്പര൯കേശവന്, 
തന്ശക്തിയാലതുതുല്യമാക്കീടടമേ. 
നിത്യം,പരിവത്തനസ്വഭാവങ്ങളാം- 
വസ്ത്ക്കളെല്പാമൊരുപോലിരുന്നിടാ. 
അന്ധകാരാതാ൯പ്രകൃതിത൯വാസനാ- 
ബന്ധ; മതുപോലെതന്നെ, തമോഗുണം 
സന്ധിച്ചു കൊള്ളുവാന് സന്തതമത്രരദ്ധയാ 
ര്ധവുംപാത്തീപ്രപഞ്ചേലസിയ്യ്യാം. 
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ഇപ്രകാരത്തിലിദ്വന്ദ ങ്ങളില്, ദോഷ-- 

മമെപ്പോഴചമെന്നുംവളന്നുതാനേവരും. ് 

അന്ധകാര ത്തെയൊഴിപ്പാന് വിളക്കിനെ; 

ബൃന്ധപാക്കുന്നതുപോലെ, തമോശുൂണ- 

ബന്ധനം നിക്കിട്ടസത്വഗുണംചേര്പ്പാ- 

നന്ധക്രകന്തനബന്ധുപിറന്നിടും. 

പന്നഗതല്ലേശയിയ്യലംഗുണാത്മകന് 
പന്നിങ്ങവതരിച്ചിട്ട, ചിലകാലം, 

തത്വോപദേശങ്ങംചെയ്തുവെന്നുംവരാം; 
തത്വംമറതിത്തുനേരാക്കിയെന്നുമാം; , , 

വേറേചിലപ്പോ, ഉവന്നുകരണിയ-- 
മേറെപ്രസ്വിദ്ധമമാദശമൊക്കയും 
താന്തന്നെമാതൃകയായിപ്പവത്തിച്ചു 1 
വിതസന്ദേഹം നടപ്പ്യാക്കിയെന്നുമാം; 
തെറെനന്നുദുഷ്ടരെസ്ത്രംഫരിച്ചിട്ടുടന് 
മറവചിലപ്പ്യോഠം, വിശിഷ്കരേരക്ഷിച്ചം 0. ( 
ഓരോരുപായേനധമ്മ സംസ്ഥാപന്നു ... .. 
നേരോടുചെയ്യുന്നുമായാമയന്ഫരി. [ല് 

ഇങ്ങിനെലോകസന്ത്രാണംനടത്തിനാ- 

നിന്ദിരാവല്പഭനായനാരായണന്. 

ആ ദിപ്യമാകും കഥയേച്ഛുരുക്കിഞാന്൯ 
മോദേനചൊല്ലുന്നു; പാഫ്ഥിമാംരാഘവ ! 

൧൫൯.--- വണ്ടുരണ്ടാംയുഗേകോസലരാജ്യത്തി- 

ലുണ്ടായയോധ്യാനഗരംപ്രസിഭ്ാമായ്. 
പ്രഖ്യാതമാകുമമരാവതിപോലെ-- 
മഖ്യ്യ, മവിടെദ്ദശരഗന്നെന്നപ്പേര് 

ശ്വമെപ്പേരും നിറച്ചുള്ള; റുവി... എ 

തി 

ൽ 

ത്ത 

ലര് ത്ത 
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ശാസിച്ചു: രണ്ടാംമഘവാവുപോലവേ. 
ആരാജവംശജന്മാരു, വൈകത്തന- 
രാകയാ,ലാജന്മശുദ്ധാരായുള്ളെ രു 
ശ്രേഷ്യമനുകലവംശപ്രതിഷ്ഠരായ് 
വിഷ്യചരക്ഷാനിരതരായ്വാണിതു. 
ഇന്ദ്രസഖാവാം ദശരഥമന്നവ. 
ന്നന്നുസുശോഭനമാരായഭാര്യമാര്, 
കൌാസല്യകൈകേയിപിന്നെസുമിത്രയെ - 
ന്നിസാധ്വിമാര് മുന്നുപേരെന്നിരിയ്യ്ിലും, 
വാദ്ധാകൃകാലം , സമിപിച്ചതുവരെ 
വംശസാംവദ്ധകരാകിയനന്ദന- 
രൊന്നുമുണ്ടാകാഞ്ഞുഖിന്നഖിന്നന്യപ- 
നുന്നതസല്ലൃമ്മമന്നുചെയ്യാ൯തൂലോം. 

നി ആക്കാലമുണ്ടായിരുന്നുപുലസ്ത്രന്െറ 

മക്കഠംത൯വംശത്തിലേററവും്യാതിമാന് 

രാവണനെന്നവന്൯, പങ് തിമുഖ൯, ബാഹു- 

വിംശതിപൃണ്ടോന്, മഹാവിരവിക്രമന്. 
യാവനാരംഭേസഫോദരന്മാരൊത്തു 
ഗവ്വോടുഘോരംതപ്പസ്സ്റചെയ്താനവന്. 

പ്രത്യക്ഷനായവിധിയിങ്കല്നിന്നിട്ട, 
മ൪ത്ൃനാലെന്നിയെ മുത്യവില്ലെന്നതും 

മറവംവരങ്ങളെനേടിദപ്പ്യോദാതന്. 

മുറവ൮ംജനദ്രോഹമേററവുംചെയ്തയായ് . 

കൈലാസമാംഗിരിക്രടം കരംകൊണ്ടു 
താലോലമായിപ്പറിച്ചുപന്താടിനാന്. 
തോഷിച്ചതുകൊണ്ടു, ശാംഭവാശിസ്റ്സൊടു- 

മാശിവിഷോഗ്രാസിയാദീകഠംനഠംകിനാന്. 
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ദന്താവളേന്ദ്രനാമൈരാവതത്തിന്െറ 
ദന്തങ്ങറംനാലം ചപവിട്ടിപ്പറിച്ചുവന്൯ 
മസ്തകംതച്ഛതകത്തിതുതന്നുടെ 
ഫസ്തങ്ങഥംകൊണ്ടിട്ടപഞ്ചാസ്യവിക്രമന്. 

രാത്രിഞ്ചരാത്മജനിന്ദ്രജിത്തിന്ദ്രനെ 
ബന്ധിച്ചപാപ്പിപ്പചുബന്ധനശാലയില്. 
വിത്തേശനന്തക൯തൊട്ടദിക്ടാലരും 

വിത്രസ്തരായ് പാഞ്ഞുപോയിതങ്ങാജിയില്. 

പിന്നെയെന്തോന്നുകഥിയ്യുചന്നുമററുള്ള 
മന്നവന്മാ൪കഥ! ഭീതരായ് സവരും. 
ഏതിനുമാദികാലത്തിലസഹ്റമാം 

ശക്തിക്രടും; കുറെപ്പോയാല്ശമിച്ചിടും: 

പിദ്ദുല് പ്രപാതവുംപിരങ്കിയുണ്ടയും 

വിദ്ര, തംമൂരംഗമിച്ചാല്ശമിപ്പിടും. 
കാലോചിതംവിട്ടമുലോകകാലന്െറ 
യാലോചനാസ്പദംവേലകംകാഞ്ങനാം. 

തന്നെയടക്കുവാനാരുമേയില്ലെന്നു- 
വന്നമൂലംവാപ്പുവദ്ധിച്ചുഗവ്വവും; 
വായ്മഛവിധാമനം, ജഞാനസംമുഡ്ഥദായ്, 
നിശ്ചയം! ദൂരെമറയുംവിവേകവും; 
മൂഡ്മതിയായ് വിവേകംനശിയ്മ്ലേ, 
ഗാഡമായോത്തുസുദ്ൃഡമുറച്ചിടും, 

" താന്തന്നെയാകുന്നുസധ്വോപരിസ്ഥിതന്, 
തനെറസുഖത്തിന്നുതന്നെയാം സവ്വവും; 
ഏതുപ്രവൃത്തിയുമേതുസമയവു.- 
മാരോടുമെങ്ങിനെതോന്നു,മതുവിധം_ 
ചെയ്തിടാ;മിലോകമല്ലാതെ മററില്ല; 
ലാകികഭോഗാല്പ്പരംഭോഗമേതുവാ൯? 
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ട്ടി തത്തുതുത്ത്ുത്ത്്ത്തു; ത നം യവ ന നി 

മാമകേ്ഛാസുഖസാധൃത്തിനായിട്ട- & 

തന്നെഭവിക്കട്ടെ നല്പവസവ്വവും? 
ഭക്തമളൃക്തവുംഭേടമില്പത്തച൯ 
ബോധിച്ച പോലേവമോത്തു ഭജിക്കയായ്: 
കഷ്ടം ദരവസ്ഥഷാപ്പെട്ടകാരണം 

പെട്ടപോംഭൂമിയെന്നോര്രിതുസഭ്ജനം. 
ഈസ്സംകടസ്ഥിതിപോക്കിദ്ധരാതല- 

മുദ്ാരിഴ്മേ,ണമെന്നാകില് നാരായണന് 
പ്രത്വക്ഷനായ്പന്നു ധര്മ്മസംസ്ഥാപനം 
പ്രിതിയഷില്ഒ ലം വൃത്തിയുള്ളെന്നുമായ് 

൧൧൧-- ഉഇകഷ്ടെകാലത്തു സവ്യംസഹാദേവ! 

ദ8ഖിച്ചുഗീര്ലാണസവ്യസംഘാന്വിതം 
ഷിക രു ക്കു, ലോകസ്ഥിതി 

സുഷ്കമായ് കേംംപ്പിക്കമുലം, പിതാമഹന് . 

ധൂജ്ജടികയാത്തുമുകന്്പാദാംബുജ-' '- 

മാര്ലജവമോട്ട്േളിച്ചു് ഭക്തുാസമം. 
സവലോകേശ്ചര, സത്വഗുണാശ്രയ, 

ദവ്്ിക്രേശ്വരതലുശായിന്, ഹേര, 

രക്ഷിയ്മപേണംശരണാഗരപ്രിയ, 

രക്ഷരക്ഷപ്രഭോ, സന്തതം പാഹിമാം. 

ഇത്ഥംവിധാത്ൃസ്തുതികളാല് തൂപ്യ്വാന് 

ശ്ധിക്ഷരംുകന്ന്മൊഴിഞ്ഞാനിടം 

““അല്പയോഭക്തരേ, സങ്കടംപോക്കിഞാ- 

നെല്ലാംവഴിപോലെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളവ൯. .. 

ഭപതിരാജാദശരഥസുനവായ് തരു 

ഭൂമരപിറന്നവൈകാതെരിപപകല- ) 

മൊക്കയുംനിഗ്രഹിച്ചച്ചമായ് ധമ്മങ്ങറം- 
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പയ്യേ; നന്നുമല്ശുശ്രുഷണത്തിന്നു 

തക്കപോല്പാനരവംശേപിറക്കുവി൯ 

മക്കടെപിരരായ് ദേവകളേവരും? 

ഏന്നോതയങ്ങുമറഞ്ഞുഭഗവാനും: 

പോന്നിതെല്ലാവരുംസ്വസ്വധാമംപ്രതി. 

൧൧൨--- ഇ നശ്വരഭക്തിയും നിമ്മലജ്ഞാനവു-- 

മാശയേതിങ്ങിപ്പുറത്തുപ്പതൃക്ഷമായ 
പാഗ്രപമായിട്ടുകാണ്മതിന്നല്ലയോ, 

ജുഗ്വേദമാദിമറയെന്നു ചൊല്വതും. 

ശാശ്വതമാംവേദമന്ത്രവിചാരത്താ- 

ലിശ്വരസാന്നിധൃയമുണ്ടാമവക്കടന്. 

മുക്തിദമായുള്ളൊരിശസ്തവങ്ങളെ 

വാസ്ത്രവജ്ഞാനിവേദിപ്പുപേദങ്ങളായ് . 

വേദാവലംബിയായ് ദാര്മ്മങ്ങറംനില്ലുന്നു; 
ധര്മ്മാവലംബിയായ് നില്ലയന്നുലോകവും. 
സന്നമായുള്ള ഭഗവല്സ്തറതിയെന്നു 

ചൊന്നാല്മഹഫേശനേ നേരായറികയാം. 

വസ്തുവി൯വാസ്തവം പ്രത്വക്ഷമാംവിധയ 
വസ്തുകരസ്ഥമായ് വന്നെന്നുനിണ്ണ്ണയം. 

കാരണമിദ്ദശയമോത്തീശ്വരസ്സവ- 
മാരണരിശ്വരലബ്ധിക്കുചെയ് കയാം. 

൧൧൩ രാതിഞ്ചരേന്ദ്ര൯, വിരിഞ്ചനെനിഷ്ഠയാ- 
രാത്രിന്ദിവം ചിരംഭക്ത്യാഭജിച്ചഥ 
ത൯തലപത്തുമവത്തു ഹോമിയ്മ, യാല്. 

ത്താനന്നുദൈവത്തിനുള്ള സ്വത്തായിപോല്. 
പൊൽപ്പുമകന്പ്രിതിപൂവമാബ് ഭക്തന റ്റ 
യര്പ്പിച്പുസദ്വേപ്ലിതാത്ഥലാഭംവരം. 



മലാ 

യാതുധാനാധിപ
൯, 

തനെറകരമ്മാത്
ഥമാ- 

യുദ്ദേശമൊക്ക
യുംസാധിച്ചിത

ി 
കുപോല്. 

രണ്ടാമതായുക്
കെളൊരിശ്വര൯

പോ, 
ലവ൯ 

വിണ്ടലംക്രടപചേത
ന്കിഴമത്തിനാന്

. 

പിന്നീ,ടവന്െറമൃ
ഗിയപ്രവൃത്തിയും

 

നിന്ദ്യമാമാശയും, ലാകീകരിതിയ്യ്ഛം 

വന്ത്യമായുക്ോര
ുധര്മ്മത്തിനു

ം 
വിപ. 

രീതമായ് ത്തന്നെയിരുന്
നി,തതുമുല- 

മാദ്ധര്മ്മഘാത
കന്നുള്ള തപഃഫല- 

മേതുമേബാക്കിന
ിലുപാതെനശിപ്പ

പോയ്. 

അപ്പ്പോഠം, വരംകൊടുത്ത
ോരുവിരിഞ്ചനു

ം 

ക്ഷി പുംനിന ച്ചിതപനേക്കെട
ുക്കുവാ൯. 

താ൯ ചഒത്താലുംവി
ഷദാരുവാകയാല്

 

താന്തന്നെവെട്
ടാനുറയ്യ്േണ്ടി

വന്നുപോയ്. 

വ്യാളോഗ്രദന്ത
ക്ഷതാംഗുലശഛേദ

നം 

പിജ്ഞാനിവ്ൃഗ്രന
ായ് ചെയ് വാ൯മടിയ്യ്ഛമോ

 

തുന്നിയപ്പോ ലെൌയപ്പുങ് തിമുഖങ്കലു
- 

മന്നുചെയ്യാ൯വി
ശ്വസ്ത ദഒമന്ദേതരം. 

ഗര്വ്വാല്മതിമറ,
 ന്നെന്നുടെയിച്ഛുയ

ും 

സര്വവരു-മിശ്വരന്
ക്രടിയും- നില്പതാ- 

യോര്പ്പുവന്നുദ
ണ്ടാ,മനുഷ്ുനാരു

മാരണ-- 

മാപ്പൌട,മെന്നൊ
രുശങ്കതെല്ലെത്

കിലം. 

മാശഷന്മാരിലു
മിശ്വരാംശംസ്

ഥിത- 

ചെയ്യുന്നുഒ പന്നുംകരുതിയ
ില്ലാക് ഖലന. 

ഥഥര്-- പിതസന്തഏ സദശരഥമന്നവന് 

പുതൃകാ€ മഷ്ടിയാമിഷ്ണിയനുഷ്ഠിച്ചാ൯. 

ത ല്ഫലമായിട്ട ഭൂപതിപിരന്നു 

സ ല്പൃത്രരുണ്ടാ യിപന്നിതുനാലുപേര. 

അധ്യായം ൭ ശ്രീരാമാ 
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ജേഷ്ടനായുണ്ടായ രാമകുമാരകന് 
ശ്രേഷ്ടനാംവൈകണ്ഠദേവനുള്ള ംശമാം. 

ജാതനാംപുത്രനില്മാതാവുകാസല് 
ഭൂതിദംദേവചിഹ്നങ്ങളെക്കംഞ്ചജയാല് 
സച്ചിദാനന്ദൈകമൂത്തിയെക്കൈക്രപ്പി 
നിശ്ചലഭക്്യാസ്ത്തിച്ചാഠം പലതരം. 
നിരൃവുംശുശ്രുഷചെയ്യുകൊണ്ടിടടവാ- 
തനാത്തതാംബാലരൂപംപൃണ്ടകെള്ള വാ- 

നാദരാലമ്മയപേക്ഷിച്ചതുപോലെ- 
യാനന്ദരുപന്കിശോരനായ് മേവിനാന്൯ 
തന്നുടെകര്മ്മങ്ങളെല്ലാം, ഫലേച്ഛുവി- 
ട്ടെന്നുംജഗദിശപാദേസമര്പ്പിച്ച - 
ചെയ്യകെന്നതാകുന്ന കര്മ്മയോഗം ശരി. 
യ്്രമ്മമാരബാലേശുശ്രുഷകഠംചെയ്വതി. 
ന്മേലേമനുഷ്യൃക്ക,ചൊല്ലെപ്ാണ്ടൊരാദ്(ര്മ്മ 
മില്ലനുഷ്ഠിയ്മു്ഛുവാന്മാറ്റുമൊന്നെങ്കിലം. 
ആന്ഥിതിയ്മുമ്മയാംകോസലപത്രിത. 
ന്നാസ്ഥ, വേണ്ടുന്നിടത്തുണ്ടായ് ചമകയം_ 
ലമ്മതന്നി പോല്, മായാമയന് ഹരി, 
തന്മായയേഗ്രഹിച്ചാനുബാഭ രൂപ മായ് 
വണ്ണംകയററിയചില്ലിലയടേവരും 
ദീപപ്രകാശമച്ചില്പിനേംടൊത്തി. 
മവ്വകാരംമായയാല് പരിവേഷ്ടിഒ ലാ. 
രവ്വമേയ൯തന്െറെറ സൂക്ഷ്മുമഹത പങ്ങ_ ന 
ഓാരുംഗ്രഹിച്ചില്ല, കള്്ിനെറപുണ്യമാ_ 
മുണ്ണിയെക്കണ്മുന്പുകണ്ടപോന്നെങ്കിലം, 
പുത്രലാഭാല്ചരിതൃപ്പനാം മന്നപ൯ 
പുത്രരേലാളിപ്പുപോററിപളത്തിനാ൯ 
വേണ്ടകാലങ്ങളില് സംസ്ത്ലാരമൊക്കയും 
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വേണ്ടപോരച്ചെയ്യാ൯,കുലഗുരുവായുള്ള. 

രണ്ടാംപരമേഷ്ഠിപോലെ മഫത്വങ്ങറം 
പണ്ടുള്ള താംവസിഷ്ടഷിയാല്പൃഷ്ടമായ് , 
വിദ്യകളൊക്കെപ്പഠിച്ചാര്ക്രമത്തിലാ- 

ഹൃദ്ദകലകളുമഭുസിച്ചിടിനാ൪. 
പുഷ്ടമൃതുക്കളില് വൃക്ഷങ്ങളില്പ്പ്യോലെ 

പുഷ്ട്ലസത്വരില്പ്പയോഷിച്ചവിദ്ദകഠം. 

൧൧൫-- അഅക്കാലമേകദാഗാഥിജനാംമനി- 

മുഖ്യ൯റൃപസുതന്മാരായരാഘവ- 

ലക്ഷ്മണബാലരെ,ത്തന്നുടെയജ്ഞത്തെ.- 

ര ജചെയ് വാ൯നൃചനോടുവരിച്ചിതു. 

ഗംഭീര ചിത്തനായ് ഭാവികാണുംമുനി 

സാംഭാവനംചെയ്യഗ്രഡ്ഥമാംസംഗതി, 
മേലേടമുകള ചരിത്രംമുഴുവനു - 

മാലോകനംചെയ്യറിഞ്ഞുകൊള്ളാഠമിനി. 

ഥ൧ഥന്ന--- ൨ പൃത്തുപതിനെട്ടുമാത്രംവയസ്സുള്ള. 

പങ് തിരഥാത്മജരായുള്ള രാഘവര്൪, 
മാമുനിയോട്ടമേതാനുംവഴിപോയി.- 
താമോദമോടു;മന്നേരംമഹര്ഷിയും 
ധന്യരവശ്ദ്“ബല""പ ന്നതിബല”_ 

യെന്നുപുകഴ് ന്നുള്ള വിദ്ദകഥംനഠംകിനാന്. 

ഈവിദ്ദ യുള്ള വര്ക്ഷുല്പിപാസാദിയാ- 

ലാവിദ്ധാരാകേണ്ടതാവില്ലതെല്ലമേ. 
സ്വന്തധര്മ്മോദ്ദുക്തഭൂപദലദക്ഷനേ 

ജന്തുധര്മ്മാക്ഷുതൃഡാത്തിതടുക്കൊലാ. 
ക്ഷുല്പ്പിപാസാദിയെക്കത്തവ്യകര്മ്മത്തൊ- 
ടൊത്തുനോക്കിടുകില്നിസ്റ്റാരമെത്രയും; 
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സ്വന്തഗുണത്യാഗിമാത്രമേപ്പത്ഥ്വിയില് 
സന്തതംശ്രേഷ്ടകര്മ്മങ്ങംനടത്തട്ട. 

രാജയസഞ്ചാരിയാല്സഞ്ചിതമാം ഗുണം 

പൂജ്യനാം യോഗീന്ദ്രനോടടകുമാരക൪ 

മാഗ്രമധ്യേകണ്ടതുകളേപ്പററിട്ട 

മാഗ്രുണംചെയ്യുങ്ങറിഞ്ഞുപോയിടിനാ൪, 

പോയിതേവംദിപ്ൃവകാമാശ്രമംകട- 

ന്നായവര്ഘോരകാന്താരത്തിലെത്തിനാ൪. 

ദുഷ്ടയാംതാടക-രാക്ഷസിലാഴ്ചന്ന 

പുഷ്ടവനമാണിതെന്നോതിതാപസന്. 

മുഷ്ടപെരുത്തവംംമത്യമാംസാശിനി 

ദുഷ്ടരര്മ്മമാത്ൃകദുഷ് ടഭയങ്കരി- 

മായാവതിയമദണ്ഡോപമശരി- 
രായാമമുള്ള വളേററവുംഘോരയാം 

മായികതന്നെക്ഷണേനവധിയ്യവാന് 

മായാമയനോടുമാമുനിയോതവേ, 

തന്നുടെകൃതൃവുംപണ്ഡിതവാകുവും 

സന്ദേഹമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും, ബുദ്ധിമാന്, 
ലിന്തിച്ചകററിസന്ദേഹമുട൯ുസ്ലിതം- 

ചിന്തി;വില്ലി൯ഗുണഫഷോഷംമുഴക്കിനാന്. 
അപ്പയൊഴുതേററംകവത്തുതടിച്ചഹോ! 

കെല്ലെഴുംഘോരരൂപത്തൊടുംരാക്ഷസി, 

ത൯ഗതിവേഗാലിരുപാര്ശ്വമുള്ള താം 
വന്മരംകാറേററവലഞ്ഞുപോകുംവിധം 

ശീഫ്ര്യമായ്പ്രത്യക്ഷമായി,ട്ടചര്കളെ 

വ്യാഘ്വരിയേപ്പോലെഫിംസിപ്പുംന്കതിച്ചിതു. 

കട,തു,കൊണ്ടല്നേര്വണ്ണുനൊരയ്ബെയ്തു. 

കൊണ്ടി,തവളു ടെമാറത്തുതല്ക്ഷണം. 
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പാഞ്ഞു ചീററിക്കൊ ണ്ടുസ൪പ്പ്യോഗ്രമാബ്ബാണ- 
മാഞ്ഞു കേറീപിലദ്വാരിപാമ്പെന്നപോല്. 
പൃവജന്മാജ്ജിതപാപംസമസ്തവും 
ഭോഗിന്ദ്രശായിത൯സംസഗശ്ലുമൊന്നിനാല് 
ശാന്തമായ് വന്നതുമുലമായ്മുന്പടി 
സ്വന്തമാംസ്ഥാനമണഞ്ഞവഠംമേവിനാഠം. 
താടകാനിഗ്രഹംപാത്തു ചിന്തിയ്ക്കിലോ 
നേടാംനമുക്കതിസൂക്ഷ്മധര്മ്മങ്ങളെ. 
ആദ്നാംദേവനെറയുത്തമകൃതു ത്തി 
ലാദ്ൃയക്രിയയിതുതത്വസമ്പുണ്ണുമാം. 

ഏവരുമായ തിന്ദോഷംവിസജ്ജിച്ച.- 
കൈക്കൊള്ള ണഛുണം;നിരശ്മരാളങ്ങം- 
പോക്കിപ്പയസ്സടജി ഒനനപോലവേ.-- 
പാക്കകില് സത്തിതില്ത്താനേതെളുഞ്ഞിട്ടം. 
മര്ൃയ൪കൂത്യാകൃതുസമ്മൂഡധചേതസാ 

ലിത്തദോഷത്തിനെപ്പേടി,ച്ചുവററിനോ- 
ടേറെറതിത്തിടാതെ,ദോഷംവളരുവാ- 
നേററവുംസൌകര്ൃയമേകിയെന്നുവരാം. 
സിമന്തിനിയാണുതാടകയെന്നോത്്ത 
ധമ്മസമ്മുഡനേപ്പോചെവിശ്വംഭരന് 
പിന്മാവുകെന്നുള്ള തുണ്ടാകുകയില്ല; 
പി൯മാറിയാലതുദുഷ് ടോപദേശമാം. 
വസ്തരഗുണാശ്രയരൂപമെന്നേയുള്ളൂ.; 

പസ്ത്രവിന്നല്ലഗുണ്ത്തിനാംഗാരവം. 

നാരീഗുണമുള്ളൊരുത്തിയേമാത്രമേ, 

നാരിയെന്നെണ്ണവാന്സ്ക്രായമുള്ളൂ ദുഡ്ധം. 
ക്ഷ്വേളവൃക്ഷത്തി൯ഫലംപോലെ താടക 

സ്പ്രീരൂപമാന്നതാം ദോഷൈകപിണ്ഡമാം. 
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ത്രേഷ്യമാംത്യാഗേനത്രേഷ്ഠരാമാരുമേ: 
ശ്രേഷ്ടയായ്ത്താടക, ദേഹംതൃജിയ്ക്രയാല്. 
ഇങ്ങനെയുള്ള മഹല്പരിവത്തന_ 
സാഗതി, തുംഗഗുണസംഗികളായ- 
മംഗലന്മാരോടിടയുന്നപോതിലേ 
സംഗതമായിബ് ഭവിയ്ത്രയുള്ളു ദൂഡ്ഥം: 
മംഗലകാമുകസംഗേനസാമ്പ്ൃതം 
മംഗലയായ് വന്നുരൂക്ഷയാംരാക്ഷസി. 

൧൧൭ (മഠ0നുഷ൯, കാമാരകാലമതിക്രമി- 
ച്യാനുഷംഗിയ്യുന്നുതാരുണ്യമോടുതാന്. 
ഈയവസ്ഥാന്തരംതന്നെയാംദ്ൂരംശനം 
പ്രായേണസംഭവിപ്പിക്കുന്നതാക്കുമേ. 
മതൃശത്രുക്കളായുള്ള വികാഠങ്ങ. 
ളെത്രയുമേറെയുണ്ടെങ്കിലുമായതി_ 
ലു(ാമായുള്ളൊരു കാമരൂപാഖ്യയാഠം 
വൃഗ്രഹീനംശൂന്പചിത്തരാംമര്യരെ. 
പ്രാപിച്ച,പാദപമിത്തിഠംക്കൊടിപി്ി_ 
ച്ചാപത പ്പിക്കുന്നുപോ,ലവക്ടള്ള താ. 
മോജസ്സറശേഷംനശിപ്പി.പ്പവരുടെ 
തേജോവധംചെയ്തുകൊള്ളുന്നതന്നുതാന്. 
യാവനംഘോരവനമായ് വളത്താനു_ 
മാവനംപാരംഫലതശ്തുസ്തമായിട്ട 
ഭിമമാകുംഭയമാക്കംവളത്താം 
മീമഹാകാമമാംകാരണം; കാണ്ടുനാം. 
അന്നുവിവേകഹീനമത്മാര്പികാരമാം_ 
മുന്നതവൈരിയ്യ്ചകീഴ്പ്പെടപോകിലോ 
പിന്നൊന്നിനുമവന്തന്നുടെജീപിതം 
ശൊകാതയാുമതുപ്രതൃക്ഷമല്ലയോ! 



12 അധ്യായം ൭) ശ്രീരാമാ 

ാാാത്തത്തെതതതതത്ത്തെ 

മേധാവിയാകുാശുരുവര൯തന്നെയോ, 
വേദമോ, ശാസ്ര്്രമോ, നമ്മെത്തടുക്കിലു- 
മേതുംഫലിയ്മ്യരാ, തൊടക്കം വികാരമാം- 
ബാധതാ൯വെല്ലംയുവാവാമവനെയും; 
പിന്നെയുണ്ടോ, മഹറകായ്യമൊന്നെങ്കിലും 
നന്നായ് നടത്തുവാനാസാധുശക്തനാം? 
കൃത്യംതനിയ്യകൊട്ടഹിതമാണെങ്കില.- 
ന്നൊത്തപോലോതുവാ൯സ്യായംപലതില്ലേ? 
“സ്റ്രീയാ,ണശക്ടമാ,ണാലംബമില്ലമേ, 
പ്രായേണമാനുഷരെന്നെദുഷിച്ചിടും.? 
ഇങ്ങനെ,തോന്നുന്നതായസമാധാന- 
മംഗീകരിക്കുന്നുസ്വാത്ഥസിദ്ധിയ്യ്യവന്. 
കൃത്യമായ് ക്കാമവും, മാനമായ സ്വ്േച്ലൂയു- 
മത്ൃരംസംഗരംസാമ്പ്യതംചെയ് കിലൊ, 

മിക്കവാവം,കാമസ്വേച്ഛുകഠംക്കാംജയ;- 
മുരംക്കരുത്തന്വശിയ്മ്ുല്ലാതൊരാഠംക്കുമേ, 
കൃത്യ ത്തില്നിന്നിട്ടണുവും ചലിച്ചിടാ- 

തുത്തമസ്ഥേര്യേണനില്ല്യവാനായിടാ. 
ചിത്രമായ് വൈചിത്രപൃയമുള്ളിപ്പരിക്ഷയി- 
മുത്തമമായിജ്ജയിച്ചാ൯രഘുപതി. 

ഥ൧൧൮--- തത്തമശിഷ്ടയനായുത്തമവിദ്ടക- 

മൂ റംത്താരഴിഞ്ഞുനല്കേണ്ടസമയത്തി- 

ലുത്തമദദശികന്മാര്, തനന്െറശിഷ്യയനെറ 

ചിത്ത,മുരുക്കൊ,നപനീതമോ,വെവാ- 

കല്ലോ, കനിയോ, സൂമമോ, സുമേരുവോ, 

പാലോ, ജലുമൊ, തിലജമോയിവിധം 

നന്നായ് പരിക്ഷിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നപോ- 

ലന്നാമുനിചെയ്യുതില്ജ്ജയിച്ചാരവര്. 
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൧൧൯. പ്പാരാതുടന്,ധനുര്വേദപാരാവാര- 

പാര൦ഗതനായകാശിക൯പ്രീതനായ് 
ദിപ്യാസ്സസഞ്ചയംബാലകക്കേകിനാ൯- 
ദവൃപ്പയോഗസംഹാരമന്ത്രത്തൊടും. 
ആഭ്ടമേശ്രേഷ്യനാകുംവസിഷ്ടര്ഷിയാം 
വിദ്യാനിധിയാമുലയിലരുക്കിട്ട- 
വാത്തെടുത്തുളള താംവിദ്സമസ്തവും 
പുത്തനായ് സ്വഗ്ഗത്തെനിമ്മിച്ചമാമുനി- 
സത്തമനായുള്ള തിയില്തുകച്ചതു, 
ക്ഷത്രസമ്മുത്തിയെകൈക്കൊണ്ടദൈപത. 

എത്തായചാണയില്ഘര്ഷണംചെയ്യപേ, 

ശുദ്ധസത്വോജ്വചമാണികുമെന്നപോല്, 
ആ വ൯പാരായുള്ള രണ്ടുസൂയ-ശികഠം 
ദേവാസുരക്കുമധ്യഷ്യരായ് വന്നിതു. 

൧ ൨0 പ] ന്നീട്ടരാഘവന്മാരം2 ഫര് ഷിയെ 
പ്പിന്നിട്ടു, നന്മറബ്രശ്മനെയെന്നപോല് 
നന്നായനുസ്പതൃയ, വാമനപാദസം. 

' പന്നമാംപൃയ്യാശ്രമംകടന്നങ്ങപോയ് 
സിദ്ധനാംകരശികപാദാബ്ജരേതസാ_ 
തുദ്ധമാംസദ്ധാശ്രമംപുക്കുസ: വ്പൃതം. 
പിന്നീടു, തെല്ലമേവിശ്രമിയ്മഠ*തിനി_ 
നാന്നായനുഷ്ടിയ്കയാഗ??മെന്നാരവര്. 
സന്നദ്ധരായ നിന്നുസോദരന്മാര്, രിപ്പ_ 
സഞ്ചയക്കാറിനെക്കാറവപോല്ചിന്തിനം൪ 
യാഗംസമാഫ്ുമായ്ത്തിന്റോരനന്തരം 
യോഗിവീരന്ഗഫനാത്മാവു, രാഘവ. 
ന്മാരേമിഥിലാവിഷയമണയ്യുചഛവാന്_ 
ഭൂരിമോദാന്വിതംകൊണ്ടുപോയീടിനാ൯ 
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ത ദ്ദേശശുദ്ധിമെത്തിടുന്നഗംഭീര_ 
ലിത്തര്ചിന്തിപ്പ.തവര്ചെയ് വതായുള്ള,- 
ക മ്മങ്ങളു തതംഫലങ്ങളംകൊണ്ടുതാ.- 
നുണ്മയില്ക്കണ്ടേഗ്രഹിയ്ക്്ാവുനമ്മഠംക്കും. 

വി പിന ശ്രരാഘവന്മാര്കടന്നുപോകംവഴി- 

സ്ക്രാലോകനംചെയ്യു:-ബ്രശ്മഷിഗയതമ-- 
നാതപസ്ത്സോത്തുപാത്തവനം; തദാ; 
മൃഗ്ൃമായ്രാമനാല്നല്ചരിത്രാത്തുതം. 

കാശികനുലൊന്നാന്:- “തപോധനന്ഗാതമന്൯ 
പേശലഗാത്രിയാം സ്വന്തദാരങ്ങളു._ 

മൊന്നിച്ചിചിട്രെവുതസ്ഥനായ് വാഴുന്നൊ - 
രന്നാഠം, ശചിപതി, ഗതമനെച്ചതി,- 
ച്ചുന്നതതാപസി.മായോരഹല്യതന്- 

വന്ദ്യമായിടുംസതീത്വംനശിപ്പിച്ചാന്. 

വാസ്പവംദിപ്പബോധത്താല്ഗ്രഹിച്ച്യൊരു 

വിസ്ത്രീണ്റബോധവാന്, വൃത്രാരിയേക്രുധാ 
കര്മ്മത്തിനൊത്തഫലംളജിച്ചീടടുവാന് 

ധര്മ്മൈകതാനന്ദ്ര തംശപില്ലിടിനാന്.' 

അപ്പകാരം, തന്െറപത്തിയേപ്പ്ാറയായ് - 

പ്യാഹ്ഠാ൯ശപിച്ചു; ഗമി പുഠ൯തപപസ്സിനായ്. 

ശാപമോക്ഷം, ദേവിയാചിമ്ക്കകയാല്, മുനി, 

നിന്പാദപാംസുസംശ്ലേഷംവിധിച്ചിതു. 

ദേവിയഹല്ൃകിടക്കുന്നിതിപ്പൊഴും 

ദേവ, ഭവല് സുശനാത്സുക്ൃചേതസാ."” 

എന്നരുഠംചെയ്തുവിശ്വാ മിത്രനും,രാമ- 

ചന്ദ്രകരാംബുജംപുണ്ടുമന്ദംമന്ദ- 

മാത്രമചത്വരംപ്രാപിച്ചു,,ദേലിയി- 
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ലാത്രിതത്രാണനണച്ചു പാദാംബുജം. 
പാഷാണരൂപിണിയാകിയദേവിയം 
പാഷദസ്േവവ്വപദപത്മപാംസക്ക. 
മേറവതമസ്സുറവസ്വന്തരൂപംപുണ്ടു, 
കാററിനാല് ചാരംവെടിഞ്ഞതിക്കടപോല് 
ഭാഗവതപ്രിയനായഭഗവാനെ 
ദാഗധേയംകൊണ്ടുകണ്ട,വഠംശിഘ്വമായ് 
പുജിച്പുവന്ദിച്ചനുവാദമേറ൯ 
പച്ചനാകാന്തനെ,പ്പ്ോോയ് വണങ്ങിടിനാഠാം. 

൧൨൨.--- ധത്വഗുണതശ്രദ്ധയായുള്ള ദേവിയേ, 
സത്വരംരാജസബാധബാധിയ്കു,യാല്, 
സത്വവുംപിന്നീടടരാജസവുംവെടി. 
ഞത്തര്യരംതാമസയായധാപ്െട്ടുപോയ്. 
താമസബാധയാല്നിമ്മാല്യയായവഠം 
മാമുനിയ്യ്ൊട്ടമേഃ ലച്ചയില്ലാതെപോയ്. 
ശുദാതപ്പസ്സിനാല്കന്മഷംപേര്പെട്ട. 
ശുദ്ധയായാചേ, മഹഷിയ്കു്ഛയോഗ്യായ്_ 
വന്നിട്ട; വെന്നുതുകൊണ്ടു, വര്ഷങ്ങളും 
വാതാതപങ്ങളുംനിഹാരവുംസഫി. 
ച്യാഹാരര്േതുമില്ലാതെരാത്രിന്ദിചം 
സാഹസശില, നയിച്ചുകാലംതുലോം. 
കല്ലായിവല്ലായ്കബാധിയ്യ്ിലുമവംം- 
ക്കില്ലായിരുന്നുവികാരവിബോധനം. 
മു:ഖസന്തഫ്യയായ് ലഷ്റാവിഹിനയായ്, 
യത സംഭൂതഭള്ലെശോപ്യംപു യായ്, ാന്തമനസ്ത്യയാ, യിശ്വരനേഭജി_ 
ചചന്തമ്മലങ്ങറംദഫിച്ചു മേവിടടിനാഠം. 
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ശോധിയ്യ്പിലഗ്നിയില്, കാഞ്ചനം, മാറോറവ- 
ശോഷിച്ചുശുദ്ധമായിബ് ഭപിയ്യംവിധം 
ലഘോരതപ്പസ്സിനാരുക്കന്മഷംവേരറവു 

ശ്രിരാമസാമീം പുഭാഗ)മേററാളവഠം. 
ഇന്ദ്രനാകട്ടേ: തുലോംപാപിയാകയാത്, 
നിന്ദിതമാമനുരൂപമാംശിക്ഷയേ, 
ധന്യനാംഗതമമാനസരൂപമായ് - 

ത്തന്നുള്ളിലുള്ള ദിപ്യയാത്മപ്രചോദനാല്- 
ത്താനേവരിച്ചാ൯; ജളാശയന്മാരുടെ- 

യുന്നതമാതൃകയിസഫസ്രാക്ഷനാം. 
സ്ത്ര സാഗമത്തെയനര്ഹമായ് മോഹിച്ച. 
സാഹസശിലനെറകാമകര്മ്മത്തിണ- 
ന്നൊത്തപോല്വന്നുചേന്നുളള ജളാകൃതി_ 

യോത്തുനിന്ദിപ്പ സമം'റന്ദനസ്വാമിയെ. 
ആകാംകക്ഷയേതേതിലേവുന്നിതേവക്;? 

മേകമതാതാഠംക്കതാതുവിശ്വംഭരന്൯, 

൧൨൩ യ ന്നിടവ൪ പുറപ്പെട്ട മിഥിലയില്-- 

ച്ചെന്നു ചേന്നാർപിദേഹേശാധിപാലയേ. 
തന്നിഷ്ദേഖതരൂപംധിച്ചിങ്ങ- 

വന്നപോല്.ണ്ടിതഭ്യാഗതരേയപ൯. 

സ്വാഗതംലോഭിച്ചുസല്ക്കരിച്ചിട്ടുപിന്.- 

പാഗതതന്മാരാംകുമാരകന്മാരവ- 

രാരെന്നറിയുവാഗ്രഹിച്ചത്ഥിച്ച- 

നേരത്തുകാശിക൯സസ്തിതംചൊല്ലിനാന്:- 

പീര൯ദശരഥരാജഷിനന്ദനര് 
ശ്രീരാമലക്ഷ്മ നന്മാരിച൪, ശൈവമാം- 

ചാപമിപിടെയിരിപ്പതുകാണുവാ൯ 
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ചേതസിമോദംവളന്൯വന്നാരിപര്.? 

ഭാവികാര്യേക്ഷാവിചക്ഷണദക്ഷനാം 
ഭാവുകാത്മാവിദംചൊന്നനേരം, ൬പന്, 

മന്നവന്മാ രള ദോര്വിര്യ വിക്രമം 
നന്നായ് പരിക്ഷിയ്യഛവാ൯മാനണ്ഡമായ് . 
പങ്കജനേതൃരനാംത്രീരാഘവസ്വാമി- 
തനുകര വിരൃത്തിനെന്ന പതാകയായ്, 
ദിവ്ൃമാല്യംപൃണ്ടുപൃജയേറവക്കള തായ്, 
ദവ്ൃയനാകുംഭവന്വച്ചിരിപ്പള തായ, 
ചേതോഹരമായവില്ലപരുത്തീട്ട 
പ്രിതിപുണ്ടി ത്ഥംപറഞ്ഞാന് മധുരമായ :- 
“്രാജകമാരകന്മാരിലൊരുത്തനീ- 
പുജനി മഹാ ചാപംകുലയ്യുൃകില്, 

ഭൂപൃത്രിയാമെന്മകള്ടെ,യബ്ഭൂപതി- 
ഭൂഷണനായിക്കൊടുക്കുന്നതുണ്ടെന്നു 
പണ്ടുഞാ൯ ചെയ്യ്ൊരു സത്യമെനയ്യൃണ്ടു; 
കണ്ടതില്ലിന്നോളമാരെയുംതക്കതായ് 
തത്തമമത്യ സുലക്ഷണന്മാരായ 
ധത്രിപതിസുതന്മാരിലരെന്നുടെ 
സര്യംസഫലമാക്കിടുകില്സാഫാല്യ- 
മതൃന്തമുണ്ടാമെനി,ക്കെന്കലത്തിനും 
ഗംഭീരമിമ്മൊഴികേട്ടകാകല്സ്ഥനും, 
ഗാഥിജന്തന്നുടെഗ്രഡേംഗിതംധരി,_ 
ച്ാദ്ദിപ്യ ലാപത്തിനുള്ള.വലിപ്പുമോ, 
ഹൃദ്യമാംഭംഗിയോ, തേജസ്സമൃദ്ധിയോ, 
വിശ വവിക്ഷോഭിതലീലൃസമൃദധിയാ. 
ലാശ്ചര്യമേവക്കുമുള്ളില് പളത്തന്ന, 
ദപ്പുമുള്ളഗ്രരൂപാലകന്മാരുടെ 
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ദോരബ്ബലസാരംതളത്തിപിട്ടുള്ളതാം / 
ശശതിയോ, ചിന്തിച്ചു ചഞ്ചലനാകാതെ 
ത൭൯റ സാധാരണകമ്മംകണക്കിനെ, 
വില്ലെടു തിട്ട താ ണ്കെട്ടിവലിയ്ക്വേ 

വില്ലരണ്ടായ് മുറിഞ്ഞുണ്ടായ് മഹാരവം. 

മ ത്തമമായകലവുംപ്രതിജ്ഞയു- 
മിതൂമേലുല്കൃഷ്ണമായവിധംതദാ 
സാഫല്യയമാന്നതു കൊണ്ടുജനകനും 
സത്തുഷ്ഇനായ് ക് കൃതകൃത്യനുമായിതു. 

സങമ്ജ നംലെയു--ശപഥമെല്ലാംമഹ൯.- 

ക്കാഠു) സാധ്യൃത്തിന്നുകാരണമായിട്ടം. 

കാശി കുന്നു മള ,തൂനിപിനന്െറകാരണം- 

വൈശഭ്യമായ് പന്നിതേവംസകലവും. 

ഭൂപുത്രിയായുമ്ള മൈഥിലിദേവിയും 
ഭൂപരിതാണാവതാരകാര്ൃങ്ങളെ- 

പൂട്ന്നുമാക്കാനിങവതാരമാന്നുള്ള.- 

പുടുറ്റജനോത്സവരൂപയാകംയോഗ- 

മായാഭശ പതിയാണെന്നവാസ്തവം 

മായംവെടിഞ്ഞറിഞ്ഞിടുംമഹഷിമാ൪. 

൧൨൪ വവാത്തയറഠിയിച്ചറിഞ്ഞുദശ്രഥന൯ 

ചീത്തമോദാലെത്തിബന്ധുജനത്തൊടും. 

സോദരന്മാര്നാലുപേരും,വിദേഹനന്െറ 

മോദപിധായിനിമാരാംമകളരേ 

നാല്വരേയുംയേട്ടു; കല്ലാണ് ലോഷീഠു -- 

മേപരും൭ കാണ്ടാടമാവരകൊണ്ടാടിനാര്; 

പിന്നെ,യെല്ലാവരും യാത്രപുറപ്പെഴു 

മന്ദമയേഡധ്യയൂച്ഛഘോഷോത്സവത്തൊടുമ. 

നത്ത് 
ഗ്ര മുറ 
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ത്രീരാമദേപന്തിരുവടിഒ ചയ്മുതാ- 

മോരോപ്രവൃത്തിയുംസുക്ഷിച്ച്വിക്ഷിയ്ക്കി-- 

ലെല്ലാററിലുംമറെറാരുത്തക്കമാകാത്ത 

ചൊല്ലെഴുംനല്പോരസാധാരണഗുണം 
കാണുന്നു; മറവള്ള വതാരമേതിലം 

കാണാമിതുപോ.,ലസാധാരണസ്ഥിതി. 

ചോദിച്ചുദേവി :യദ്ദേവന്ഗ്രഹിച്ചതാ- 
ലു"ദിതേയാധിച്ചന്മാക്കമസാദ്യൃമ ൦ 
കമ്മങ്ങ പ, തന്വിദ്ലലിക്രമാദ്യങ്ങളാല് 
നിമ്മലന്൭ പയത, ലോകുത്തിനെയാകപേ, 

വിസ്ത യാവിഷ്ഠരാക്കിട്ടഭൂമദ്കയേ 
സുസ്ലിതാസ്യന്വേട്ടസൂര്യപംശാങ്കരം. 

മേലില്രഘയത്തമകമ്മത്തിലൊക്കയം 
ലോലാംഗിയാംദേവിഭാഗഭാക്കായ് ൨ര൦. 

ലാകികന്മാക്കവേണ്ടുന്നൊരിദ്ധര്മ്മത്തെ 
ലോകോപപദേശമായ് കൈക്കൊണ്ടരാഥനം. 

| പം ) മാഗ്ുമധ്വേകണ്ടെത ത്തൊരുഭാഗ്ഗപ- 

ദു്ലവ്ൃമെല്ലമേടക്കീ; പരബ്ര൪മ. 

തേജസ്സുകഷിച്ചയച്ചു; രാജ്യംപൃക്കു 
രാജേശ്വരന്മാര്സുഖേനവാണീടിനാ൪. 

മാതുലാജ്ഞാവശാതകേകയരാജത്തു 

ശത്ൂുഘനോടൊത്തു'പായാന്ഭരതനും. 

൧൨൫. ഒൂട്ടുകാലംകഴിഞ്ഞപ്പ്ോഠംദശരഥന് 
പൃഷ്ട്മോദം. യുവരാജനായ്രാമനേ_ 
വാഴിപ്പുതിന്നായ് നിനച്ചതില്,സഠിരും 
തോഷിീച്ചതിന്നായൊരുക്കിത്തുടങ്ങിനാര്. 
രാജ്വാഭിഷേകംനടത്തുവാന്കല്ലിച്ച 
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ത്തു നി നി 

ഴു നത്തിന്തലേദ്ദിനംരാത്രിയില് 
നാരദന൯്ബ്രമസന്ദേശമോടുംവന്നു 
ത്രിരാമദേചഭനക്കണ്ടു, “പിറേറദ്ിനം 
കാന്താരവാസത്തിനായിട്ട ദേവിയാം - 
കാന്താരവിന്നാക്ഷിയൊത്തുഞാ൯ പോക്”. 
നെന്നുകല്ലിച്ചതുകേടു, പിതാവിനെ ്ി 

ഒച്ുന്നറിയിച്ചാന്. ഹരേ, രാഘപ, ജയ! 

൧൨൬ -- മസ്പല്ൃരദംപിറേറട്ടിനംനടക്കുന്നതാ-- 

മുവ്യീവരാഭിഷേകത്തേനിനച്ചതി- 
മോദംവള ന്രറക്കംവിട്ടുഷസ്തിനെ- 

യാദരിച്ചീടാന്പ്രതീക്ഷി പ്പിരിപ്പു മായ്. 
ത്രാജധാന ിയിലപ്പോളൊരാഠ- മാത്ര 

മാകലപ്പെട്ട- ്ഡിത്െ 
തആയ,തൊരുവൃദ്ധ കുബ് ജയാകുംദാസ- 

 യായിരുന്നാ,ളവറ: കൈകേയിഭൂതു തൃയാം. 
രാമാഭിഷേകവിഘം൭ ലയ്കു കൊക്ൂളൂ.വാ- ലര് 
നോര്മ്മയില്തടി ത്തമൊന്നിനാ. 

ലുണ്ടുപായംനല്ലതെന്നോത്ു്തമെല്ലവേ 

ചെന്നിതുരാജ്ഞിസമീപത്തുദാസിയും. 

൧൨൭. പ താഭിഃ ഷകമഹോത്സവവാരിധത 

മെത്തുംമടത്താല്ത്തുടിച്ചനിന്തുന്നതാം- 

രാജ്ഞിയ്ക്കടടക്കല്, സഗരരവം, ത൯ചേട! 

പ്രാജ്ഞയേപ്പ്യോലേ, െയികംനിറ്ടെമാം. 

സുന്ദരിയായ൭ യിനി മന്നവ: 
നുന്നതമായുണ്ടുപക്ഷപാതംതൂലോം. 

തല്യുറരണാ,ലവാംഗയ്യിഷ്ഠയെങ്കിലും 
മക്കോ സലേന്ദ്രാത്മജയുംസുമിത്രയും 
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സ്വന്താംഗുൃണങ്ങളാരുസന്തതംസന്തോഷ- 

മേന്തി, സ്തമാധാനമോടുമേവീിടിനാര്. 
[, 

താതം,നിളയമാതാവിലേറുംപ്രിയം, 

ചേതസികണ്ടുശ്രിരാമ൯തിരുവടി. 

ദാക്ഷിണ്യവാനാംസ്വതേയെങ്കിലു, മതി- 
ദാക്ഷിണ്യമദ്ദേവിയിങ്കല്വച്ചീടിനാന്. 
കൈകേയി യും, രാമദദ്രനില്ത്തന്മകന്- 
തങ്കലേക്കാളതിവാത്സല്യയുക്തയാം. 

കണ്ഠഭാവംപുണ്ടചേടിമുഖംപാത്ത്ത- 

കൊണ്ടുകൈകേയിചോദിപ്പതല്ക്കാരണം. 

അപ്പൊഴു,താശ്ചര്വഹാസ്യരസങ്ങറംചേ- 
ന്നപ്യാപശിലപറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാഠം:- 
“നാളെയിളമയായ്രാമനേവാഴിയ്യ,,. 
മാളുകളേവംപറയുന്നതുകൊണ്ടോ 
മോദിച്ചുവാഴുന്നുദേപി? പരമാത്ഥ- 
മായിട്ടുകല്ലിക്കുകെന്നോടുസധ്യവും.? 

ഇത്തരമത്തോഴിചൊന്നതിലതുദത_ 
മുത്തമരാജ്ഞികൈക്കൊണ്ടു; പിന്നീടചര് 
വാദംനടത്തി'്പുലയുക്തികൊണ്ടവഠം, 
സാപത്യയദോഷേണഒകൈകേയിതന്സ്ഥിതി 
സംപ്രഭഗ്നങ്ങളായ് മേലില് വരുമെന്നു 
വാശ്ധാടിയോടുംകതക്കയുകത്യാദിയാല് 

വ്യക്തമായ് രാജ്ഞിയേപ്പട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ടു 

ശക്തയേപ്പ്യോലേപരിതൃപ്ലിനേടിനാഠം. 
കബ്്ജ-വാഗ്വൈഭവംമൂലമടിപെട്ടൊ. 
രബജമൃദ്വന്തരപാടേപകന്നപോയ്. 

ആല്ല മേകോപ്പം, ്രമേണശാന്തം, ശയ, 

ദൈമ്യവും; ലഖ്ജയും, ഭീ യീശ്രമ്രിലാഷ 
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താഴ്ന്നുതാഴ് ന്നേററംസ്തലിച്ചടിവച്ചപൊടു- 
വുന്നതമായകോപത്തിലായ് വീണ്ടുമേ. 
തോഴിയാംകുബ്ജ ജയിച്ചെന്നപോലവലേ 
കേഴുന്നരാജ്ഞ യേനോക്കിഫസിച്ചിതു. 
ദാസിപാക്കാകര്ണ്യ, ദേഖികൈകേയിയും 
ഹാസ്ൃയമായ് ക്കോപ്പത്തൊടോത്താളിതുവിധം: 
"ഈദുഷ്ടതന്മനംനിഷ്ടരമെന്നുതാ൯ 
നി൪ദ്ദിഷ്ഠമാകുന്നു ചണ്ടുപണ്ടേമുതല്. 

സ്വാതന്ത്രയമോടെനറെറമുന്പില്നിന്നിപിധ- 
മോതുമിപഠംക്കുള്ള നാക്കറത്തിടണം. 

പോട്ടെ! ബാല്യംമുതല്ലേവമെന്തോഴിയി- 
പ്പൊട്ടി,യെന്രാമഗുണങ്ങളുറിയുമോ? 
കഷ്ട! മെന്മൃത്തമകനാണുരാഘവ൯; 

ത്രേഷ്ടനപനെന്നെയോപ്പചെററമ്മയായ . 

എന്നാലു,മിന്നിവ,ളെന്നിലേക്ര്ുറിനാര 
ചൊന്നതാണിന്നിതിലുണ്ടുചിന്തിയ്യു്ഛവാന്, 
അജ്ഞനാണഞെങ്കിലുംകാര്യംപറയുകില് 

പ്രാജ്ഞനുമായതുസ്വീകാര്യ മായ് വരും. 
നാവുന്നചേററില്കിടക്കുന്നസ്വണ്ണവും 

സ്വീകരിക്കാമെന്നുചൊല്ലുന്നുസജ്ജനം. 
മാനുഷ ചിത്തമറിവാ൯പണിതുലോം: 

മാനുഷനല്ലയോരാമകുമാരനും, 

രാമനോരാതേലിപത്തെത്തിയെന്നുമാം; 
രാജ്ഞിമാര്തെററിച്ചുവെന്നുംവരികിലാം; 
രാജാവൃകാനനപ്രസ്ഥനായീടിലാട; 

രാജ്യകാര്ൃംരാമ൭ ചാല്ക്കിഴിലാകിലാഠു 

കാര്യലാഭംകൊണ്ടുകരസല് _കാഠക്ഷിതം 

കാര്യമായ് ഭൂതരുംവാഴ്ത്തിനിന്നീടിലാം; 
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ലക്ഷ്യണ൯,രാമപ്രിയനെന്നചിന്തയാ 

രക്ഷിയ്യൃമാരും സുമിത്രേംഗിതങ്ങളം; 
ഞാന്മാത്രമൊന്നിനുംകൊള്ളാത്തൊരുത്തിയായ് 

മേന്മയററിങ്ങുവാഴേണ്ടതായുംവരാം; 

ഭൂത്യരുംക്രടിയനുസരിയ്ക്ലാതുള്ളളെഠ- 
രിജ്ജീവിതംമഹാലജ്ജാകരംദ്ഡം. 

കാടുവാണിടുംുപനുസചഛായമായ്_ 

ദ്രട്ടേവേഞാനുംഗമിയ്യലേണ്ടതായ് വരാം. 
പിന്നിട്ടഞാ൯ജിവനുള്ള പിണംതന്നെ_ 

യെന്നുവനിടു;മിതില്പ്പരമെന്തുവാന്? 

ഭ്രിത്യയാംപെറഠ്റ്റിന്മുഖത്തുനോക്കാ൯പോലു- 

മോത്താ-ലിവഠംക്കുനാണത്താല്ക്കഴിയുമോഃ; 

മാമകപ്രാഭവ,മിന്നുള്ള തോത്ത,വ൪- 
മന്ദമായ് പുഞ്ചിരിതൂകും പരസ്പരം. 
ലജ്ജാകരമായ ജിചിതത്തില്പ്പുര- 
മിജ്ജിികഠംക്കില്ലമറവകൊല്ലാക്കുല. 
പോകാതെകാട്ടിത്,ഞാ,നിങ്ങചാണീടുകില്, 
പേറേണ്ടതായ് വരും സാപത്ധൃയസങ്കടം. 

ഇപ്പ്യൊഴുതിഞാ,നനല്പംപദപിക_ 
ളേല്പ്പതരായ സോദരിമാക്കണ്ടകണ്ഠിതം. 
കഷ്ടം! മറി, ച്ചതി,ഞാന്൯ വഹിച്ചിടേണ്ട. 
മട്ടിലായാല്മമജീപിതമെന്തിനാഷ്! 
ഈയിവാംത൯ഭാവിയോദത്തോതുതുനോക്കയാ--. 
ലയ്യോ? ഭയംവളരുന്നുമനസിമേ. 
സങ്കടപ്പെട്ടുഭയന്നുജീപിയ്യ,യില്, 
വ൯കാളക്രടം കുടിപ്പുതേററംശ്തുഭം. 
എന്നേജ്ജയി, പ്രിവാഴുവാ,നെന്ജീപ_ 
നുള്ള നാഠംഞാനിടയാക്ക ല്ല നിശ്ചയം! 
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കഷ്ട!മെന്ഭത്താവുജിവിച്ചിരിക്കപേ, 
ദുഷ്ണരെന്നേച്പതി പ്പീട്ടചാ൯കാരണ്- 
മൊട്ടുംവരുത്താ;തവ൪മദംപോക്കിഞാന്- 
മട്ടുകത്തിയ്കുച്ഛമെന്മുന്പി,ലെന്വൈഭവാല്. 

2-൮) ചി]ന്തില്ചകംപെത്തു, കാണാതൊരന്തവും, 

പിന്തുണയ്മ്ലാശ്രയിച്ചാഠംഭതൃയതന്പദം. 

കഷ്ടം! മനുഷ്ട്യരിമ്ഷട്ടിലാം; സ്വപ്രജ്ഞ- 
കെട്ടുപോഷയ്,കോപതാപാപ്പെട്ട, നല്ലതും 
ച്പമായുള്ളത്രംര്യിയ്യിഖിി- 

പ്പെട്ടുട൯,കമ്പിട്ടുപോകുംവിധേയരെ. 
സമ്മംല്പടുമ്മരുഭ്ൂമിയില്പ്പെട്ടിവഠം 
സാഹസാല് വെന്തിങ്ങരിപൊരികൊഠംകയാം. 

പണ്ടുസുരാസുരായോധനേദേവിയാ_ 

ലുണ്ടായ് ൃ പന്നുസഹായുമക്കാരണാത 

രണ്ടുവരംകൊടുത്തുള്ള തിരിയ്യുകചന്നു 

വേണ്ടുന്നനേരംവരിയ്യു്ഛവാ൯ദേവിയില്. 

' ആയതിലൊന്നിനാല്നാടുഭരതനു,- 

മന്വേന,പ൯കാടുജാനകീകാന്തനും, 

വാഴാ൯വരംതരാന് കാന്തനോടോതുവാസ 

തോഴികല്ലിച്ചപോല് ചെയ്യിതാക്കോപന. 

ചന്ദ്രോപമാനംനിനച്ചവമ്രതാന്തരാല് 
ചന്ദ്രികാപീയുഷമോലുന്നവാക്കുകഠം 

തൃഏനാവാതാസ്വടിപ്പാന്കൊതിയ്കകുന്ന 
പാത്ഥിപ, നപ്പേ ഒഗാധലിലത്തില്നി- 
ന്നല്ഗ്ലുളിച്പുള്ളകാളാഹിതാ൯തന്മുഖ- 

ത്തൂററമായ് ഫുല്ക്കാരമോടുപാഞ്ഞാഞ്ഞുടന് 

പിന്നെയുംപിന്നെയുംദംശിപ്പുതായോത്തു 
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ളം ₹ ധം 
വ്്റ്റംപകറ്രബോധംകെട്ടുവിണുപോയ 

കാലത്തു,രാഘവന്താതനേവന്മിച്ചു 

മാലെത്തുവാനുള്ള കാരണം ചോദിച്ചാന്. 

ഉത്തരംചൊല്വാനശക്തനായ് ബ് ഭൂവര൯ 

പൃത്ഥ്വീതലേപീണുപ്രജ്ഞാവിഹിനനായ്. 

അത്തവ്വിലുഠംത്തടേമെത്തുന്നഹഷമോ- 

ടൊത്തമ്മ, താതനെറചിത്താധികാരണം, 

ചന്പിച്ചകാകോളസംലിഫ്മാംസ്ുന- 
മന്പോടുപൃത്രനേകുംവിധം,-ഫാ! ഹരേ! 
കമ്പമേതുംകലരാതെ, ചെവിയ്യുക- 
ത്തെമ്പാടുമേപകന്നീടിനാഠംചണ്ഡിയും. 

എത്രതനനേഘോരഘോരവിപത്തുക- 

ളെത്തിടിലും, ക്ഷോഭലേശാംശമെങ്കിലു- 

മെത്തിനോക്കാനിടമെത്താത്തചിത്തരി- 

ലുത്തമന്രാമന്പ്പിതാക്കളേസമ്പ്യതി 

സന്ത്വനംചെയ്യാ൯വിനയപുൂവ്വം; ബുഭ്ധി- 
സമ്പന്ന ചിത്തമളക്കാംവിപത്തിനാല്. 

നാട്ടാര്പിപരംഗ്രഹിച്ചനേരത്തി,ലാ_ 

പട്ടണം, മധ്യാനനകാലേവരുന്നതാം 

പുണ്ണസുരൃയഗഹണത്തിനാലെനനാപോല് 
വണ്ണംപകന്നതമസ്സ്ിലാപ്പെട്ടപോയ്. 

അമ്മമാര്ദുഃഖമൊരേടം; പിതാവിന്െറ- 
സമ്മോഫതപ്പംമനഠമവഭാഗവും; 
ദുമ്മോഹിയായ ചിററമ്മത൯ഗര്വ്വകഠം 

ചെമ്മേകുതന്നുനിന്നീടുന്നിതേകദാ; 

സോദര൯ലക്ഷ്മണന്കോപതാപാത്തനായ് 

സാഹസി, ലോപവിവേകിയായ്, സാഹസ 
മെന്താകിലും, ചെയ്തുകൊംവാ൯തുനിങ്ങഹോ 
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ന്തു 

ചെന്തിയുപോലെജ്വലിക്കുന്നിതേകടാ; 
മാന്! നിവൈദ്ഹിസന്താപമപ്പറാ; 

മാനി പ് 
മാനസ്വംവെന്തു, നിരാശയാംധൂമത്തി- 

ലാനനംമങ്ങിട്ടസദ്യദിംകിങ്കലും. 
_ എന്തിന്നധിക മങ്ങപ്പൊഴുതില് ക്ഷോഭ. 
മേത്താത്തതായമുഖവുംഹ്ൃദയവും 
പാക്കവാ൯നോക്കുകില്, ത്രീരാമചന്ദ്രനമ- 
മക്കാമ്പയമുടിമുത്തിന്നുമാത്രമാം, 
അദ്ദ്ദേവനാകട്ടൊ-സ്വന്തദഃഃഖംനിന- 
പുദ്യോഗഹിനമൊതുങ്ങിയിരിയ്യു്ഛവാ൯ 
തെല്ലംനിവ്ൃത്തിയില്ലെന്നുമാത്രമ,- 
ല്ലെല്പാക്മമാശ്വാസമേകേണ്ടിയുംവന്നു. 

ആപത്തുകാലത്തുവിക്ഷോഭഹിനനാ- 
യാപന്നരാം ദഃഖയുക്തബന്ധുക്കളെ 
നേരോട്ടകണ്ടു ചിതജ്ഞതയാസമം 
നേരിട്ടുതല്ശാന്തിഒ പയ്ക്കിടുമുത്തമന്. 

സവഥാ,താതനെറസത്യസംരക്ഷണം 
സവോചരികണ്ടുതനെറകടമയായ' . 
വേണ്ടതെല്ലാംപ്രവത്തിച്ചുകൊണ്ടിടടചാന് - 

പേണ്ടിത്തുനിഞ്ഞിറങ്ങീരഘുപുംഗപന്. 

൧൨൯ - അഅമ്മമാക്കാകെയാശ്വാസമേകിക്കൊണ്ടു 

ചെമ്മേയനുജ്ഞവാങ്ങിച്ചുസാനു ഗഹം. 

പിന്നീടുസരമിത്രികേണപേക്ഷിയ്മ,യാല് 

ധ൬൮-നവന്നുംപതിദേവതയായ 

തന്നുടെയാത്മച്ചിയയ്യക,മനുവാദം 

ധ൬൬) ന്കൊടുത്താനനുഗമിച്ചീടുവാന്. 
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ചെന്നുതൊഴുതുതാതനന്െറപാദങ്ങളില്;- 
പോന്നിതുനിശ്ചല ചിത്തനായമ്മഹാന്. 

മുവരു്രടിപ്പറപ്പെടതുനേരം 

ദുവ്യാരദഃഖിതരായ് തുടന്നെത്തിടും 

പഠരരേസാന്ധ്വനംചെയ്തുയച്ചിട്ടു,പേറയ് 

ഗംഗാതടംപക്കു; വന്നുകണ്ടാ൯ഗുഹന്. 

ദക്തരിലത്യു ന്തമനാഠഗൃഹ൯രാമ- 

ഭദ്രനേ, സംശയമെനസ്നേസമിപിച്ചു 
ഭകത്യാവണങ്ങിചിനിതനായ് നില്ലൃവേ 

ഭക്തപ്രിയന്ഗാഡമാലിംഗനംചെയ്യാന്. 

ഈശ്വരസന്നിധാനത്തിലടക്കുവാ- 

നിശ്വരഭക്ത്ദമാത്രസുസാധ്യമാം. 

ദൈവസമിപത്തടുക്കുവാനായടി 
സാവധാനംനാമെടുക്കുന്നപോതി,ലാ- 

ദൈവ,മൊരുത്തവ൮ചോ,ടിങ്ങടടക്കുമെ_ 
ന്നോതുന്നിതുച്ചമായ് “*ത്രിരാമകൃഷ്ട്ൂനും. 
ഈശ്വര൯കമ്മ വ്ൃത്തങ്ങളാലെപ്പൊ്റും 
നിശ്ചയിക്കുന്നിതുഭക്തമഹല് ഗ്ലൂണം. 
മോക്ഷദന൯- ചൊരുകേടട,വ൯കൊണ്ട൨ന്നതാം- 

വൃക്ഷപയസ്സിനാത ക്രന്തത്ബന്ധി.ച്ചചര് 
വിഷ്ണുപദീപദംകുമ്പി,ട്ടതുംകട- 
ന്നങ്ങുപോയിടിനാര്മുന്നുപേരുംതദാ. 
ചെന്നുഭരദ്വാജദശനംനിവഹി- 
ലുന്നതരസൂള്യസുതയുംകടനിട്ട 
ചെന്നുകണ്ടിടിനാ൪, രാമനാമത്തിനാല് 

ധന നായ് ദിപ്യനായ് ത്തീന്ന വാല് മികിയേ. 
യാത്രയുഠാഒ ചാന്നതദാജഞയാ,ലെത്തയും- 

ചിത്രമായുള്ളെ ാരുചിത്രക്രടാദ്രിയി- 
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ലാശ്രമംനിമ്മിപ്പു ശാന്തരായ് ദാന്തരായ് 
വിശ്രമിച്ചിടിനാര്പിശ്രതരാമവര്. 

൧൩൦.-- (]രാമസാരഥിയാകംസുമന്ത്രരും, 
സാരസാക്ഷന്ഗംഗപിനിട്ടുപോംവിധയ, 
ദ38ഖിച്ച ഭയാധ്യയില്ച്ചെന്നുപറഞ്ഞതാ- 
മാഖ്ഠാനമെല്ലാം ത്രപിച്പുദശരഥന, 
ദിനനായ് മോഫില്ചു,രാമനാമംജപി_ 
ച്ൃനംതനിയ്യു്ഛവരുവാന്, പുരാ, മുനി, 
തന്നെറ്ണപിച്ചതുംചൊല്ലി വിവശനായ് 
ചെന്നുപൃക്കാന്, നിലിബാലയേ സാമ്പ്ൃതം. 
അപ്പ്യോളവിടത്തിലുണ്ടായവസ്ഥക. 
ളൊപ്പിച്ചുചൊല്പചാന് കെല്ലില്പതെല്ലമേ. 
ജിവികഠം- ജീപിതാവസ്ഥയേ. തന്നുടെ. 
ജിവനില്ക്കണ്ടറിഞ്ഞോരു വസിഷ്ഠനും, 
സാന്ത്വനംരാജ്ഞിമാക്കേകി; ബ്ഭരതനും 
ശത്രുഘ്ലനും നല്ല ഭൂതരേവിട്ടടന് 
കേകയേനിന്നുവരുത്തിട്ടവര്കളെ 
യാകെയറിയിപ്പുവൃത്താന്തമഞ്ജസാ. 
പൃജ്യനാംദേശികന്ചൊന്നപോ,ലച്ഛനാം- 
പ്രാജ്യഗുണി-യൂപന്-തന്നപരക്രിയ 
ചെയ്തു;നയനാംബു വാരിമിളിതമാം 
നല്ത്തിലവാരിയുംനല്കി നല്ലോരവര്൪. 

പിന്നീടട,പൃവയജപ്രത്യാനയത്തിനാ- 
യുന്നിസ്വബാന്ധവസാകംഭരതനും 
ചെന്നുവനാന്തരേ, ജ്ൃേഷ്യനെറകാല്ത്താരു- 
തന്നില്നിവേദിച്ചിതിച്ഛിച്ചതാകവേ. 
സന്തഫ്ട ലിത്തരായ് ശ്രീരാമലക്ഷ്മണ൪ 
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സമ്പ്ൃതിശ്രദ്ധയാശ്രാദ്ധം നടത്തിനാര്. 

പിന്നിടനാനാതരം ധമ്മതത്വങ്ങഠം 

ഖിന്ന൯-സഫോദരന്നായിട്ടരുാംചെയ്തു, 
തന്നുടെപാദുകം, തനെറപ്രുതിനിധി - 

യെന്നപോല്ക്കല്ലിച്ചുപൂജിച്ച,, പാരരേ- 

പാലിയ്യു്ൃവാനായ് ബ് ഭരതന്നനുഗ്രഹം 
ഃ വ കാലപ്രതിക്ഷക൯ന് നല്ക്യയച്ചിതു. 

പോന്നുനന്ദിഗ്രാമമുഠം പു.,ക്കവിടെലാ- 
വു 

ണുന്നതധമ്മം നടത്തിഭരതനും. 

൧൩ ൧- ധ്രരമ്മേനിരതന് ഭരതന് ഗമിയ്ക വേ 

ക൪ മ്മോദ്ദൃത൯ ലിന്തചെയ്യാനിതു വിധം:.. 
നാട്ടില്നിന്നാള കുളിന്നിയുംവന്നിടും 

കാട്ടില്ഗ്ലമിയ്കയാണേററവുമുത്തമം. 
ആപത്തുകാലത്തുബന്ധുമിത്രങ്ങളെ- 
ദൂരത്തു ,വിട്ടൊഴിഞ്ഞിടന്നതുത്തമം.?” 
ഇത്തരമോത്തുപുറപ്പെട്ട,ദിപ്യനാ- 
മത്രിയേക്കണ്ടുവന്ദിച്ചിതുമുവ്വരും. 
ധനൃതപോധന-പത്ത,വ്യതസ്ഥിത, 
മാനയ,മുത്തിതരയംപൃത്രരായ്നേടിയോഠം, 
ചെന്നാസ്സറതിയാമനസൂയത൯പദം 
വന്ദിച്ചനുഗ്രഹമേറവപോന്നിടിനാര്. 
ഘോരമാംദണ്ഡകക്കാടവര്കണ്ടിത 
പാരംഭയക്കരംമുന്നിലാമ്മാ൨ടന്. 
൪ഷ്ലജത്തുക്കളാരപൃഷ്ണംഭയങ്കരം, 

രുഷ്കരക്ഷോപരിവേഷ്ഠിതം ഒുഗ്ഗമം, 
ഏകത്രത്ധില്ലിത്ധംകാരാല്മുഖരിത,- 
മസ്തൃത്രനിശ്ശൂബ്ദുപൃണ്ണമുല്ക്കണ്ണദം, 
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സിംഹശാരൂലഭ കസംസേവിതം, 

സാലാവ്ൃയകാമയംകാളാഹിപൃരിതം, 
പാരംനിശിതമാംപാഷാണകണ്ടക. 

പൃരിതയമെത്രയുംനിമ്യോന്നതസ്ഥലം, 

വാരിനിപാരിതം,വാരണസേവിതം, 
പുരിതധ്വാന്തേനപുണ്ണം,ദരാപദം, 

മേഘമാഗ്ലുത്തേത്തലോടിനില്ലന്നതാം 
മേദൃരവൃക്ഷനിബിഡം, ലതാവൃതം, 
മധ്യാഥനേരത്തുമക്കാഭതട്ടാതെ 

ബുദ്ധിഭരമകരം,ഥ്വാന്തേനവഖേഷ്ടിതം. 

ഇത്രകാലായാത്രചെയ്യുതൊരുവിധ- 

മുഠംത്താരിനേകിയിരുന്നാ൯സമാധാനം. 

രമ്യാശ്രമങ്ങളിടയ്യിടയ്യു,ണ്ടതില് 

സൌമ്ൃയരാംമാമുനിമാരൊത്തുവാണിടാം. 

മാർഗ്ഗച്വേദങ്ങളും, കാനനപാസജ- 

ദഃഖങ്ങളംശാന്തമായ് ത്താന്കഴിഞ്ഞുപോയ്. 

സഞ്ചാര,മിന്നിമേല്ചെയ്തിടേണ്ടുംവനം, 

മു൯൭ ചയ്കുതിനോടു സാമൃമല്ലൊട്ടുമേ. 

ഇപ്പ്യൊഴുതല്ലോ, യഥാത്ഥമാംകാന്താര- 

മുറാപ്പു വയസ്സു തറി 

കൈകേയിദുഷ്ട! യവളാണുകാരണം; 

ക്രനിമഹാദഷ്ടതന്നെ""യെന്നൊക്കയും, 
ചാപല്യമുലംപലരുംപഠ ്തിട്ടം 

ചിന്തി,ഷ്യൃതുമന:ബ്ഭ്രാന്തികൊണ്ടല്പയോ? 
എത്രയോപണ്ടു _ ദശരഥമന്നനെറ- 

യുദ്ധതമായുള്ള യാവയനകാലത്തു- 

ദേവാസുരരണംതന്നില്വച്ചാകുന്നു 
ദേവിയ്ക്കിരുവരംദാനംകൊടുത്തതും. 
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ഭത്താവിനെവിപത്തിങ്കല്രക്ഷിയ്മുുവാന് 

ബുദ്ധിയുംധൈരൃവുമുണ്ടായിരുന്നവ- 

ളിന്നിപിധമപിലേകംപ്രവത്തിയ്യു. 

മമന്നുവന്നീടുമോ? തിച്ചയായില്പതും. 

ഭൂപന്െറകൌമാരകാലത്തുമാമുനി- 
ശാപമുണ്ടായതുമൊട്ടചിന്തിയ്മ,ണം. 
ദേവന്െറസന്നിധറനംപ്രതിക്ഷിച്ചുതാ൯ 
മേവുന്നസാ്യയ കാര്യങ്ങറംഗുരുരൂരം, 

ഓരോരുസംഭവത്തിന്നുള്ള കാരണ- 
മോരുവാന്മേലാത്തവണ്ണമേ,മു൯പിനാല്- 
സാഭരിപ്പുള്ള താ; മായതുകാണാതെ 
സംഭൂമിക്കുന്നിതുമുഡ്രായുള്ള വര്. 
മായാനരന്വനവാസേനദു:ഖിച്ചു- 
പോയിതെന്നിനാംനിനയ്യുചന്നതൊക്കുയും, 
നമ്മുടെനിസ്ത്റാരബുദ്ധിയാലരകുന്നു; 

ചിന്മയനുണ്ടോസുഖാസുഖാംരണ്ടമേ. 

൧൩൨.--- ഭുണ്ഡകാരണ്യപ്രപേശന വേളയില് 

നിണ്ണയിച്ചാരപുതുതാകംവ്യവസ്ഥകഠം. 
ആയതി ലൊന്നു- വില്ലംകലച്ഛാസ്ഥയോ.- 
ടായുധമൂരിപ്പിടിച്ച സന്നദ്ധനായ 
ലക്ഷ്മ ണന്മുന്പേനടക്കണം;പിന്നിലായ് 
ലക്ഷ്മീദഗപതി, തല് പിന്പുരാമനും- 
പോകണമെന്നുള്ള തായിരുന്നാ;നതില്, 
പാരംമഫത്തത്വമുണ്ടുപദേശമായ്. 
മുന്പില് നടക്കുന്നവനാം പരുഷനു 
മുന്വശരക്ഷിപ്പു കൊഠംകിലോ പോരുമേ; 
വിന്പുള്ള വന്നുമു൯പുംപി൯പിടംവല-- 

മ൯പോടിതൊക്കെ രക്ഷിയ്യ്േണ്ടഭാരമാം. 
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അല്ലമാംഭാരമേല്ലിപ്പുസരമിത്രിയില് 
അല്ലേതരംഭാരമേറവ ജനാര്ദ്ദനന്. . 
ഈശ്വരനിങിനെതന്നെയാംചെയ് വ; തി- 
ങ്ങിശിതാവാംതാ, നശക്തരാംമത്യരില് 
ഭാരംലഘുവായ് ചുമത്തിട്ട, നമ്മുടെ 
കാരൃവുമദ്ദേഹദമററങ്ങുചെയ് വതാം. 
ഫഘോരമാംസംസാരകാന്താരയാത്രയില്- 
ഭാരാപലതുള്ള തെത്തുനാംകാണ്മതും! 

അല്ലുമതികളാംമാനുഷന്മാ൪,സധ്യ- 
മിപ്പോഠംമനഃപോഠമായറിവുള്ള തായ്' 

ഗവിപ്പുഗങ്ജിയ്യുചഛ,മെങ്കിലും, കണ്മുന്പി- 
ലുള്ള തുചോലും ധരിപ്പാനശക്തരാം. 

കാരുണ്യവാരിധിനമ്മുടെ പി൯നിന്നു 
നേരേനയി യ്ക്രയാല് നാംമുന്൯നടക്കയാം. 
സ്വന്തംപിടിപ്പുകേടാല്പെട്ട്പോയിടും 
ദന്തുരമാംവിപത്തിങ്കല്നിന്നേവവാ,- 
നാത്മബലത്താലൊരുത്തനും കെല്ലില്ല;- 
താത്മനികാണാമസാരനമോക്കകില്. 

ശൈശവംതന്നില്നമ്മേച്ചററിനിന്നിടും- 
ക്ലേശകരാപരംലോരമാപത്തുകഴം 
നമ്മുടെബുദ്ധിദയാശക്തിയോകൊണ്ടല്ല, 
നമ്മളവയേങജ്ജയിച്ചിങ്ങുച്പോന്നതും. 

ആയതി ലൊന്നിന് ശതാംശംമതി, മത 

ശാലികംം നമ്മളേക്കൊന്നുകളയുവാ൯. 
രക്ഷകഴ്താവായിതന്നു തുടങ്ങീട്ടു 

ലക്ഷ്മീശ, നി നാമതിനാലിരിപ്പുതാം. 

വേ3റപായാഠ-- പ്രപഞ്ചമാം കാടിതി- 

ലോന്തുനിയും മനുജനെറ ദ്ദഷ'ടികഠം; 
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മോഹഫനവിഭ്രമഭാന്തിപളത്തെന്ന 

മായാമയമാം പ്രകൃതിവിലാസത്തി- 
 ലേററാഭൂമിയ്യാ, ലിശനെയോക്കാതെ 
തെറെറന്നതേററം വിമുഖമായ് നിന്നിടും. 

ഈശനവനോട്ടക്രടിയുണ്ടെന്നാലു- 
മിശനേനോക്കുവാനല്പഹോ ! വാസന. 

തആത്തപരിത്രാണനാകുംഭഗവാനേ- 

പ്യാത്തുകാണാന് ക്ലേശമുണ്ടോ കുമാരനും? 

മന്ദമായൊന്നുതിരിഞ്ഞുനോക്കിടണ_ 
മെന്നാല്മതി; യതിന്നെന്തുള്ള സങ്കടം? 
പക്ഷേ! വലിയബദ്ധപ്പാടിലാപ്പെട്ട 

സൂക്ഷിച്ചു സൂക്ഷിച്ചുഭാരം വഹിയ്യച്ഛമ്പൊ: 
ളിക്ഷണംപിന്വലില്ചിടുവാന്സാധ്യമോ 
ലക്ഷ്മണനാകിയമാന൯ുഷബാലനും. 

മാന്യനാമിശ്വരന് രക്ഷിപ്പതുണ്ടെന്നും, 
തന്നുടെസാമത്ധ്യമല്ലിവകയെന്നും, 

വന്നുചേരുംവിപത്തെല്ലാംമറവില്നി 

ന്നെനൊന്നുമാബ്ബാലനില്ലൊരുചിന്തനം. 
ഉന്നതധൈരൃംവഹിച്ചുകുമാരക- 
നൊന്നുതിരിഞ്ഞുശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിടുകില്, 
പന്നഗശായിഷേക്കാണുവാ, നറവിഭ- 
തന്നംശമായമായാദേവിതന്നുടെ 
നന്നായ് കൃശമായ ജ്വലിപ്പുശോഭീപ്പുതാം- 
ധന്പ്യമാമല്പം-മറര്വതടുത്തിട്ടു. 
ആവരണത്തേനിപാരണംചെയ്യുവാ- 
നാവുന്നവനാണുഞാ;നെനെറമാനസ- 

മാകുന്നകണ്ണിനേക്കാണാതെയാക്കു വാ- 
നാകുന്നവളല്ലിവ;ളെന്നറിയുമ്പോഠം, 
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ഭാവുകാത്മാവായ് പരബ്ര്മമായുള്ള 
ദേവനേനന്നായ് തെളിഞ്ഞുതാ൯കണ്ടിടാം. 
ഈശ്വരദശനത്തിന്നുനമുക്കേററ- 
മാശയുണ്ടായാ,ലൊരല്ലംപ്രതിബന്ധം 
മായയില്നിന്നുവസിടാഃമതുകട- 
ന്നിടുവാ,നല്ലംവിവേകവുംധൈര്ൃയവം 
നല്പതിതി ക്ഷയു,മുണ്ടായ് വരുംവിധയ 
ഫുല്ലാരവിന്ദായതാക്ഷനാംദേവനെ, 
സദ്ൃവി പത്തിലുംസവ്വപിധത്തിലും 
സവൃകാലംരക്ഷ൭ പയ്തസശ്രദ്ധനായ് 

കറരു ബ്ൂമാകുകേടാക്ഷചഷംപൊഴി- 
ചുറരൂഡ്ധമോദംസമീപത്തുകണ്ടിടാം. 

൫) 

1 ശ്രരാമലക്ഷ്മ നന്മാരവരിദ്ൃശം 

ഘോരവനാന്തരേസഞ്ചരിയ്യംവിധൌയ 
ഘോരന്വി ഠാധര സ്സുളജിയ്ക്്രാതെ 

ദാ ണംചെയ്തുരക്ഷപ്പെട്ടുമുവ്വരും. 

““ദണ്ഡകഫലോരകാന്താരമായുണ്ടായ 

വര്ബ്ദവി ഹീനമായുള്ളളൊരിസ്വാഗതം, 

ഭാവിയി രസ ാഠവൃകാര്യമാകു.മഹാ- 

കേതു പിന്നുള്ള നിഴചാട്ടമാകുന്നു.? 

പിന്നെയുംപോന്നുശരഭംഗപൃജയേ- 

ററന്നതസായൂജ്യമേകിപ്പ കരമായ; 

ആത്ൃമമററാപ്ലവകുകന്ടവ- 

ത്രമംവിശ്രമംകൈക്കൊ,ണ്ടവരോടു, 

:4രക്ഷോപധത്തിനാലിക്ഷോണിമണ്ഡലം 

രക്ഷ നംചെയ്യുവ” നെന്നുമള സത്യവും 

പ ചെയ്ത; സുതീ്ലനെക്ക,ണ്ടവനൊന്നിച്ചു 
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ന രരരെത്ുരരത്തു 

ചെന്നുകണ്ടിടിനാര്കുംഭജ റ്മാവെ യ്യാ. 

ഏതുദിക്കിങ്കലുംസജ്ജനസംഗമ- 
ഹേതുലഭിച്ചാല്ത്യജിയ്ക്രാമഹാജനം. 

താപസപൂജയേ,ററായവക്കുള്ളൊരു 
താപകകെടുപ്പാനുറല്പാ൪കമാരകര്. 
നാട്ടില് പ്രജാരക്ഷകൃത്യമാകുംവിധം, 
കാട്ടിരതപസ്വികഠംരക്ഷയുംതുല്യ മാഠ. 
ഇക്ഷ്വാകുവംശജര്വൃദ്ധാരാകംവിധൌയ 

ദീക്ഷിച്ചിടുംവൃത്തി,രണ്ടുഭരാതാക്കളം 
യാവനകാലത്തു സ്വികരിച്ച൯പചോടു 
ദിവൃയമുനിരക്ഷ൭ പയ്മുതേയുള്ളിതില്. 
വന്ദിച്ചുപിന്നി$പഹാരവുമേറ൨_ 
പോന്നു; കൈക്കൊണ്ടാരജടായുതന്സ ഖ്യവും. 
പഞ്ചവടിയെന്നുപേരാംശ ഭസ്ഥലേ 
വന് ചാരുനിമൂഗാ-ഗോദാവരിതടേ. 
യാശ്രമംതിത്തൃവപനദംഗികണ്ട വ - 
രാശ്രമംതിത്്തുപാത്താരഗ സ്ത്രാജ്ഞയാ. 
ലക്ഷ്മണ ദനാടുനല്ധമ്മ രഹസ്യങ്ങള് 
സൂക്ഷ്മുമായ് ചൊല്പിനയിച്ചാന്സമകടെ 
ഈവിശ്രമം ലിരംസാധ്ൃ മായില്പവ_ 
ക്കെങ്ങു കിട്ടുംലോകപാലക്കകസ്വെരവും? 

൧൩൨൪. ത്അക്കാലമജ്ജനസ്ഥാനത്തൊരേടത്തു 
ചലൊല്ക്കൊണ്ടരാവണദായാദനായിടം 
നക്തഞ്ചരേശ്വര൯ഘോരഷഘോരന്ഖരന് 
നക്തഞ്ചരപ്പടയ്ക്രിശനായ്മേപിനാന്. 
ശുപ്പുണഖയെന്നരാവണസോദരി 
പാപ്പ്രിനായിക്ഖരോപാന്തത്തികെ ത്തിനാഠം 
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സ്വൈരിണിയാമവ,ളെല്ലാടവും,പ്രതി-- 
വാരംമദിപ്പുവിഛരി,ച്ചയൊരുദിനം 
ചെന്നു ചേന്നാംം, രാമദേവാശ്രമത്തിങ്ക 
ലെന്നേ! ശിവശിവ! മാരണമൃത്തിപോല്. 

സൂര്യവംശാങ്കരരാകുമവക്ടള്ള 
വിരൃധിരശ്രിയുദാരമാംപരരുഷം 
മന്മഥമോഫനസൌന്ദര്യസാരസ്പു 
മന്ദഹാസ്പാഭയുംകണ്ടുകണ്ടേററവും, 

മാരശരമാരാിമേല്ല്യമേലേറേററവ 
പപാരംവശംകെട്ടുകത്തവ്ൃയമൂഡ്ധയായ , 
മോഫിനിരുപയായ ,ഹാവഭാവാദിയാല് 
ഗേഹിനിയാകുവാന് ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു 

മോഹിച്ചുമോഹിച്ചു പുക്കുരാമാശ്രമം: 

ദാഹശാന്തിയ്മിയ്യലാത്രയാശങ്കലോ?. 

യാലിച്ചുമന്ദാക്ഷമോടുമന്ദാക്ഷരാ- 

ലാല്പാരുശിലന്വശവത്തിയായ് വരാന്. 

മാരമാലാല്മത്തചിത്തകളാകിയ 

മാനിനിമാക്കുള്ള ധിക്കാരസാഹസ- 

മോ,ത്തിദ്ൃശകളേനന്നാക്കുവാനുള്ള. 

പ്രത്യരഷധ,മിപ൪-ദുഭള്ളൂ.തിപ്പുതാ- 
മെന്നോത്ര്ത,പുഞ്ചിരിപുണ്ടിട്ടു,സരമിതര . 

തന്നടക്കല്ചെല്വതിന്നുനിയോഗിച്ചാന്. 

ലക്ഷ്മ ന,നങ്ങിനെ,പൃവാജസീമനി 
പക്ഷ നേത്രയേച്ച്യൊല്ലിചിട്ടിടിനാ൯. 
അങ്ങപോവാനിപംനിങ്ങചെല്ലാനവ- 

നിങ്ങിനേചൊല്കേട്ടതിണ്ടാടിനാളവഠം. 

തആററിലൊഴുക്മനാഥശവത്തിനെ- 

യുററഭയാല്ത്തീരവാസിക,ളൊന്നപോല് 
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ത൯കരചേരാതെതമ്ളിപിടംപടി 

തന്കലടുക്കാതൊഴിച്പരണ്ടാഠംകളും. 
കാമവുംകോപവുമാശാവിനാശവ്യം 
കാമിനിയ്യേററംവളന്൯; വൈദേഹിയാ€- 
മുലമിതിനെന്നുകല്ലിച്ച , ദേവിയേ- 
ക്കാലതൂ൪ചേക്കവാ൯പാഞ്ഞടുത്തിടിനാഠം, 
മോഹിനിരൂപംവെടിഞ്ഞുപളന്നൊരു. 
യാമിനിചാരിണി,സ്വന്തരൂപത്തൊടും. 
പെട്ടെന്നുരാമനതടുക്കവേലക്ഷ്മണന്- 
വെട്ടിക്കളഞ്ഞവഠം-നാസാകു ചങ്ങളെ. 
അംഗംമനസ്സഭിമാനമിവകഠകക്കു 
ഭംഗമേറേറററവുംദിനയായാള വം. 
ദുഷ്ൃതതാടകയോളമില്ലായ്കയാല് 
നഷ്ടദേഹംപേ,ണ്ടിവളെനന്നാക്കുവാന്; 
എന്നാകിലും, വധൂസാധാരണങ്ങളാ- 
മുന്നതമായുള്ള്ളൊതുക്കവും, ലജജയ്യം, 
തിരെയുപേക്ഷിച്ചു;കമസറ്മൂ ്ലൂയാ- 
ലാരോടുമെന്തുപേറഞ്ഞുംപ്രവത്തിച്ചും; 
സ്വന്തസൌനന്ദരയവും, തന്കലപ്രരഡിയും, 
സ്വാന്തേനിനച്പുമദംവാച്ചുപൊങ്ങിയും; 
ധമ്മ വിധമ്മവിചാരവിഫീനയായ്, 
നിമ്മരിയാദമായ്,മാരപൃജോത്സവം- 
ലെമ്മേനടത്തിനടക്കുന്നസ്വൈരിണി_ 
യ്ിമ്മഹീപാലകന്നല് കേണ്ടശിക്ഷകഠം. 
തെറെറന്നവളേവിരൂപീകരിയ്യ, യാം; 
മറെറാന്നുമിതരനന്നായിട്ടപററിടാ. 

ഈശ്വരശിക്ഷയീമട്ടിലെന്നോക്കണം; 
ശാശ്വതദോഷമേകൊന്നുമോചിച്ചിട്ട. 
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ദോഷകോപോല്ഗ്ഗുമസ്ഥാനമേതാകുന്നു 

ദോഷമെത്രത്തോളമണ്ടു'* തല്ക്കാരണ- 

മിന്നതാ,ണിന്നതാ,ണിന്നായതുസവ്വ- 

മിന്നതുചെയ്യാല്പരിഹരിയ്മാവ് വരു- 
മെന്നറിഞ്ഞി;ട്ടതിന്തക്കപരിഹാര- 
മെന്നുംനടത്തുന്നുനിതിസ്വരൂപവാന്. 
രോഗ,മൊരംഗത്തില് മാത്രംപെടംന്നേര_ 

മംഗമതപ്പ്യോഠംമുറിപ്പുകളുകിലോ 
പോരുമെസാ,ലതുചെയ്തുരക്ഷിയ്ണ- 
മല്ലാതെ,കൊല്ലേണ്ടവനെയതിന്നുപോല്. 

മത്യനും,കററംശരിയായ് ദ്രാരിയ്യു്ഛവാ- 
നെത്രയുംശേഷി,തന്൯ന്ശേമുഷിയേല്ലപ്ിലോ, 
കുററാനുരൂപമാം ശിക്ഷകളല്പാതെ, 
മറെറാന്നുമുത്തമമല്ലെന്നുകാട്ടിനാന്. 

ദഹ്ലമായി'സര്പ്പംവിരലിലെന്നാകിലോ 
പെട്ടെന്നുച്ഛേദിയ്്കിലായതുപോരുമേ. 
ദേഹത്തിലാകെവിഷാംകേറിയെങ്കി,ലാ- 

€ 

ദ്ദേഹമാകെത്യജിയ്യേണ്ടതായുംവരും. 

മാനുഷന് സ്വ്വാംഗദുഷിതനാവുകില് 
_തൃന-മാപ്യാപിതാന് കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവ൯. 

മാനസമാകെദ്ദ,ഷിയ്യച്ഛംംവിധാസവ്ൃവ- 
ദോഷവുംവിട്ടങ്ങുപോകുന്നതുവരെ, 

ഫോരനരകവും, ദാരദ്ര പീഡയും, 

രോഗവും,മറവള്ള മാററല.രീവക 

പേര്പറഞ്ഞിടടം പുടപാക,മോറവും 

പാപനാശാസ്തദം, ചെയ്യംജഗല്പ്പ്ിതാ. 

രാക്ഷസി, രാവണസോദരി, തന്നുടെ 

രൂക്ഷമാം സന്ദരൃഗവ്വം സമസ്തവും 
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വൈരൂ പ്ൃമേററിട്ടകന്നു; പിന്നീടവ- 
ളോത്തതുമില്ല, പരപിഡചെയ്യുലാന്. 

൧൩൫-_ ത്രാമായണ കഥാബിജംനടകയാ_ 
മിമഹാകമ്മമാം നാസികാച്ഛേദനം. 
മേലാരുബ്ഭഗവാെറ കര്മ്മങ്ങഠം,മുന് പുള്ള _ 
പോലേവിതാന്തം പ്രശാന്തമായ്ക്കണ്ടിടാ. 
ഏററംപെരുതായപട്ടണ്മെന്നല്ല 
മറ൨ംകൊടുങ്കാടുപോലുമേ ലേകുവാ൯ 
ചെറവപോരുംവഹി:ദേചന്, വിരിഞ്ചനോ_ 
ടേററതെല്ലാമിനിക്ഷിപ്രംനടനിടം. 
ഘോര൯ദശാസ്യന്, ഖര൯, മുതലായുളൂള 
ദാരുണന്മാ൪പറന്നെത്തിക്രതതരം 
വിണുകൊണ്ടീടടമേ, പാററപോ,ലാളന്ന- 
കൃഷ്ണവരത് മാവിന്നടടചിലറിയാതെ. 

൧൩൨൬--- രാക്ഷസി, തനന്റെറപരാഭവംമുറവുമേ, 
രക്ഷോവരന൯-ഖരന-മുനില്വിണോതിനാം 
വാത്തകേട്ടപ്പൊഴുതൂഗ്രനാകം ദാന- 
വോത്തമന്, തന൯പതിന്നാലായിരംപട, 
ശരമൃനിധികളായുള്ള വരൊന്നി 
സ്ൂദ്യകലഷഭനോടുചെവ്വത്തിതു. 
ഇത്രവ൯വിച്ചൊരു സംഗഠംഗ്രീരാമ_ 
ദദനിതുവരെച്ചെയ്കില്ലയെങ്കിലു,_ 
മേകനാധഡ് നിന്നുപൊരുതാന്., ചരാ ചര-- 
മേകനായ് നിര്മ്മിച്ച സച്ചിന്മയന് ഹരി. 
ആ രാക്ഷസക്കാടു (5 ഭിച്ചരക്ഷണാല് 
്രിരാഘവത്തീപ്പെരികെ?ണ്ട കണ്ണുമായ്. 
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നിന്നില്ല തത്തു. തത്തു 

൧൩ സ്വോറദരിപൈരൂപ്യമാന്നതും, ബാന്ധവ. 

രാദിത്യപൃതപുരംപ്രവേശിച്ചതും, 

ചവരരേപ്പ്ിന്നിട്ടുപാഞ്ഞു തന്സോദരി 

സാദരം രാവണ൯തന്നോടുണത്തിനാഠം. 

വാത്തകഠംകേഠംക്കയും, ത൯സ്വസാവിനുടെ 

വക്തൃപ്ൈരൂപ്ൃചികാരങ്ങംകാഞ്മൊയും, 
ചെയ്യു നേരത്തിടിവെട്ടേററതുപോലെ, 
മെയ് താനനല്ലംതരിച്ചുദശാസ്ൃനും, 
ഭിതി യൂഠനാ ണവുംഗവ്യവുംവാശിയും 

ഭഗ്നാശയുമൊതുങ്ങാത്തോരസുയയും 

ബാധിച്ച വശനായ് ചിന്തയിലാപ്പെട്ടു 
ബോ ധംമറഞ്ഞൊട്ടുനേരമിരുന്നുപോയ്. 

ലാകികബോധംമറന്നപോതന്തരാ 
ലോകേശനിശ്ചയംബോധമായ് ബുദ്ധിയില്. 

വിണ്ടുംക്ഷ ണത്തില്പ്രകൃതിസ്ഥനായപോ- 
തുണ്ടായ് നിരാശയുംവാശിയുംമേല്ലയമേല്. 

ദേഹാഭി മാനമാംകാ,ററാഞ്ഞടിയ്കകയാല് 
മോഹപ്പതികാരവഫനിദ്വലിയ്കയായ് . 

താപശാന്തിയ്യുളളപായമായ്,സിതയേ- 
ക്കാപടു മായ് കൈക്കലാക്കാനുമോത്തിവന്. 

4 മാരീചകാണപന്മാനായ് ചമഞ്ഞു ചെ- 

ന്നാരാമസോദരന്മാരെയകററണം; 

താന്.തരംനോക്കിത്തരളാക്ഷിയാംലോക- 

മാതാവിനെയിങ്ങപഛരിച്ചിടണം;? 
പിന്തിച്ചുറച്ചിദംരാവണ൯,ത൯വംശ- 
മന്തംവരുത്താനുറല്പിറങ്ങിടിനാ൯. 

രാമ ംദേവിതല്ദേഫമന്നഗ്നിയി- 

ല്യാമ യഹിനംമറലു,തന്മായയേ, 
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ചേത്തൃനിത്തിടിനാ൯ ലോകക്ടകാണു൨൦ന്൯ 
തിത്ഥചരിത്ര൯ ചിദാത്മാനിരാകുല,ന്. 
മാരിചനു,മൊരുപൊന്മാന് വടിവെടു. 
ത്താരരാമപാരശ്വമണഞ്ഞാന്ചതിയ്യു,വനു. 
പേയെന്നറിയാതെ, ദേവി-പിനോദാത്_ 
മായതുനേടുവാന് പോയിതുരാമനും. “ 
ജിവനോടാമാന് കരസ്ഥമാകില്ലെന്നു 
ദേവനറിഞ്ഞതിനെക്കൊന്നൊരമ്ചിനാല്. 
തആയതുരാമനേപ്പ്യോലെ കരകയാ- 
ലായാതുധാനമറിമായമേതുമേ, 
ബോധിച്ചിടാപ്പുടിസമിത്രിയേദ്രരരും 
ബാധതിര്പ്പാ൯രാമപാര്ശ്വത്തയച്ച വറ. 
തക്മെതുപാത്തുവെക്കംദശാസ്പ്യനും 
കൈക്കെ ണ്ടുദേഖിയേ,ത്തേരേററി,പ്യേ മനി, 
പൊയ് ക്കൊണ്ടപോതി,ലാഭ്ദേവിപ്രരോദനം 
കേഠംക്കയാലെത്തിത്തടുത്താന്ജടയ്യവും. 
പക്ഷിശ്വര ൯തനെറപക്ഷംകൃപാണിയാല് 
രക്ഷോവര൯വിശിവേഗേനദേവിയേ, 
നാ ടകശശാസനന൯പചേശലാശാവശാ_ 
ലാകാശദേശംപിളന്നപാഞ്ഞീടന്നു 
പ്യേോമ യാനംവഴിഒകൊണ്ടുപോയ്പദ്ംയില് 
ശ്രിമതിയേവ പിതുദ്യാന മൊന്നിലായ്. 

൧൩.൮. മാരീചനിഗഹാനന്തരംശ്രീപതി 
നേരേനടന്നുടജംപ്രതിതല്ക്ഷണം. 
മാഗ്രുമധ്യേകണ്ടസാമിത്രിയോടടഷ 
തക്കിപ്പുചോടി ലൂ“ വൈദേഫിയേത്തനി.. 
ച്ചാ തമേവിട്ടുപോന്നീടുപാനെന്തി,ത. 
അാ ശയമായവംചൊ??രെന്നിതിങ്ങിട്. 
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വാസ്തൃവംസോദര൯ ചൊന്നതങ്ങാക൪ണ്ബ 
വിത്രസ്ൂനായ്ച്ചെന്നുചേന്നിതുടജത്തില്. 

ഹേമന്തപത്മിനിപോലെപിശോഭമായ് 
രാമനു കാണായിവന്നിതങ്ങാശ്രമം. 
ശാന്തഗംഭീരനായുളള രഘൃപതി 

ഹന്ത! നിലപിട്ടചൈതനൃഹിനനായ് 
പാരംപരിഭ്രമിച്ചജ്ഞനേപ്പ്യോലവേ 
പാരില്പ്പുതിപ്പുമോഹിച്ചുപിലപിച്ചാന്. 
പണ്ടഒ്ങു,രാജ്യാഭിദഷകവിഘ്തത്തിലോ, 
മതെണ്ടിചനത്തിനായ് പോന്നനേരത്തിലോ, 
മാതാപിതാക്കഠം-ദഃഖംകണ്ടപോതിലോ, 
പ്രീതിപ്പദ൯ഗുരുഭൂതന്സുതപ്രിയ൯ 
താത൯,സുതാത്യാമരിച്ചു പോയെന്നുള്ള. 

രഫ്ലനാരാ ചമന്നുമ്ളിലേററപ്പ്യൊഴോ, 
ഇത്രമാത്രംശോകരോദനാധിനനായ് 
പാത്തില്പസൌമിത്രി,ത്രീരാമചന്ദ്രനേ. 
എത്തുകൊണ്ടെന്നാ-ലതതുസമയത്തു 
സ്വന്തകത്തവ്ൃയ,മാദുഃഖത്തിനെക്കയു- 
മന്തമായ് നിന്നിട്ട,തതില്നിന്നൊക്കയും 
പിന്തിരിച്ചന്നുപ്രശാന്തപ്പെടുത്തിനാന്. 
ഇപ്പൊഴുതാദ്ദേവധമ്മംനിനയ്യ്ഛകില്, 
കെല്ലപെടിഞ്ഞാത്തിയേല്ലേചണ്ടകാലമാം. 
ഭൂമിയില്ത്തന്നുടെധമ്മംനടത്തുവാ- 
നിമന്നവന്നിതുപോലുമവാര്യമാം. 
പ്രേമവുംവാശിയുംവിര്യവുംലജ്ജയും 
ഭൂമീപതികളാംയോധധമ്മങ്ങളാം; 
വേദാന്തവുംലൊല്ലിനാമംജപിച്ചിടു- 
ന്നാദ്ദാന്തനില്രാജലക്ഷ്കിയിണങ്ങിടാ. 
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മരത്യരെറരണ്ടുവശങ്ങളായുള്ള താ- 
മതൃഗ്രദഖസഖ്യങ്ങളിപകളില് 
ദു8ഖമനുഭവിച്ചിടുന്നതിപ്പൊഴാ- 
ണെക്കാലവുംസുഖമാക്കണ്ടപാക്കകില് ? 

ത്രിരാമദേവന്പരിപുണ്ണമര്ത്യനായ്- 
ത്തിരുവാന്ദ?ഖവുംകൈക്കൊഠംകവേണ്ടതാം 
ദേഹമാഠഞാ,നെന്നുഭാവനചെയ്യിടും- 
മോഹിതന്മാരാംമനുജര്-മധ്ൃത്തിങ്ക- 
ലായവ൪തമ്മോടുതുല്യനായിട്ടാണു.- 
മായാമയ൯,ജനികൈക്കൊണ്ടിരിപ്പതും. 
ഇക്കണ്ടിട്ടംകായമാകുന്നുതാനെന്ന. 
തോക്കുന്നവക്ഷദു:ഖിയ്യേണ്ടതായ്റ രും,” 
എന്നിങ്ങുകാട്ടുവാന്വേണ്ടിനിരഞ്ജന- 
നന്നു നദു:ഖവുമേററതാംനിണ്ണയം. 
ദേവിയേത്തേടിസഹോദരന്മാരച- 
രാവനഭാഗേതിരഞ്ഞുപോകുംവിധര, 
പക്ഷവിച്ചേദംഭവിച്ചുകിടക്കുന്ന 
പക്ഷിന്ദ്രനേകണ്ടു.പക്ഷ്യളാക്ഷികഥ- 
യെല്ലാമറിയിച്ചറിഞ്ഞശേഷം വാനു 
ചെല്ലാനനുഗ്രഹംനല്കിക്കുമാരകര്, 
പിന്നെയുംതേടിനടക്കപേ.മുന്നിലായ് 
വന്നകബന്ധരക്ഷസ്റ്റെയുംവെന്നിതു. 
തെപ്പദൂരപോന്നശേഷം,ശബരിയാം 
കല്യാ ണിതാപസിമാരിലതുത്തമ- 

യാമവളെക്കണ്ടു,ഭക്തിയാലീശ്വര- 
സാന്നിധ്യ മേല്ല്യവാന്തക്കവളാകയാല്, 
വേ ണ്ടുമനുഗ്രഹംവാങ്ങിച്പ ദമോദില്പ-- 
കൊണ്ടാത്തപ സ്വിനിവഹ്നിജ്വലിപ്പിച്ച, 
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കത്തുംകൃശാരു പി,ലാജ്യാഹുതിപോലെ 
പചേത്്ത കളേബരംഫഹോമിപ്പ താമസി. 

ദേവനവളു ടെഭക്തിമുലൃത്തിന്നു- 
കൈവവ്യമായവാംക്കങ്ങകൈമാററിനാന്. 

ഇന്നു ചള മാനവന്മാരാംപരിഷ്ടാരി- 
വൃന്ദ അഭാംജ ഡവാദികഞൊക്കയും, 

സാധു വായിടുംശബ്രിയേപ്പററിയും 

സാധുസാരക്ഷകദേവനേപ്പററിയു- 
൭മെ൭ താക്കെയാതു?*മീക്രരനരമേഥി 

ഹന്ത! യീസാധുവേച്ചട്ട്"ചെന്നോതിടാം. 
ഭാരതമാതൃസന്താനങ്ങളാംവിര- 
ദാരങ്ങാം,വീരജനനിമാരെന്നിവര്, 
പണ്ടനുഷ്ടിച്ച തം ശേഷ്ടസതി കര്മ്മം. 

ക,ണ്ടിവര്മുക്തകണ്ഠംവിജല്ലിക്കയാം. 
എത്തുതാനായവര്ലൊന്നുകൊണ്ടിടടെ, 
ഇ ത ധ൪മ്മംനരധരമ്മമായ്വന്നിടാ. 

വാസ്തൃപഭക്തരാംജ്ഞാനികം,ജിപനേ.- 
മാതൃമമേകണ്ടിട്ട;ദേഹമോക്കിവ൪. 
നേരമേമറി,ച്ചിശ ഠിരംപലപ്പൊൊഴും 
സാരമാംമ തി-വിഘാതമായ്ക്കണ്ടിടം. 

ദേവനാം*ത്രീരാമകൃ്ണൂഭഗവാനെറ 

ഭാവനാ സനുണ്ണവാക്യങ്ങളേ വമാം:--' 

ചീചിതകാലത്തുജാതമാകു സുഖ- 

മാചോളവുംര് ചത്തുവയയച്ഛന്നതാകിലു- 
മറയൃതല്ലം3 നരമുണ്ടായിടും ദൈവ- 

ലാദഭനജാതമാമാനന്ദമൊന്നോടു 
തരതമ്ൃപ്പെ ടത്തിടുകിലെത്രയോ 

സാരപിഹീിനമാം കില്പില്ലതെല്ലുമേ.”” 
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പം ഷം ച 

൧൩൯.-- വി ]ന്നെയുംഭൂപാലനന്ദന്മാരവര് 

ചെന്നുചേര്റൃശൃശൃംഗാദ്രിതന്സാനുവരു. 
സവൃത്തുസനമുണ്ണവൃക്ഷലതാവൃതം, 
മാലേയമാരുതശീതളാമോദദം, 

നാനാകളക്രജിതാനന്ദദഖഗാ- 
രാവേണപൃരിതം,നിര്വൃതിദായകം, 
സുന്ദരവണ്ണസഗന്ധിസുമങ്ങളാല് 
നന്ദനപ്പുപനകല്ലംസുഖസ്ഥലം; 

അങ്ങു,സുഗന്ധസ് ഫടികോപമം, ശിത- 
വാരിസന്മൃരിതം,മന്ദസ്രവം,രക്ത- 

കാല്ഹാരപങ്കജ നിലോല്ലലാദിയാം 
സുനവികസ്വരസനുണ്ണമുത്തമം, 
ഹഠസസകാരണ്ഡവസാരഠാഗസ്സാരസ- 

ഷംപ്പദമാലയട“ സവിതസുന്ദര- 
പൃഷ്ങ്ങളാറ് ്ൂരിപൂരിതപമ്വയാം 

സ്രോതസ്വിനീപരിവേഷ്ഠിതമാസ്ഥലം. 

കണ്ടുകണ്ടുരുക്കണ്ഠകൈക്കൊണ്ടുരരഘവ- 

രിണ്ടലോടുംപമ്പയാറഠിന്പുളിനത്തി_ 

ലൃടെഗ്ഗമിച്ചച൪മന്ദമന്ദംചെന്നു 
കണ്ടുകൊണ്ടാരഗിരിസാനുസ്ഥലംസഖം. 
തആശൈലരാജനെ റമുദ്ധ് നി, സൂര്യാത്മജന് 
വിശ്വസി പ്പീശനേ, ബ്ബാ ചിസഹോദരന്, 
സുഗിപനാമവനാകാകപീശ്വരന്, 
വ്യയേോണ,നാലുസ ലിവരുമൊന്നിച്ചു 

പാത്തിരുന്നാ൯; ബാലിപീഡയാലേററവു- 
മാത്തനായിശ്വരഭക്തിസംയുക്തനായ്. 

രാജപ്രവരരറം രാമസരമിത്രിമാ_ 
രോജഃപ്പതാപികഠംപോന്നുവരുന്നതും 
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കണ്ടകത്തണ്ടിലണ്ടായിതുസംശയ:- 

മുണ്ടാംഭ യാതുരക്കെപ്പ്പൊഴ്ും ശങ്കകഠം. 

ജയേഷ്യനയച്പു,തന്നെക്കൊന്നുലെല്ലുവാ൯ 

ശ്രേഷ്ടരിപര്വരുന്നെന്നുവന്നീിടിലാം. 
വെന്നുനിസൂക്ഷ്മം'ഗഹിച്ചുവരികെന്നു 

ചൊന്നയച്പാന്വായുപൃത്തനേ സൂരജന്. ; 
വായുസുത൯,വടുരൂപിയായ് രാഘവ. 

ദേവപാശ്വംപുക്കുചോദിച്ചുലാത്തക€ം. 

തുമുള തുപോം,ലുള്ള തെല്ലാമറികയാ- 

ലു മള ംതെളിഞ്ഞുകൃതാത്ഥനായ് മാരുതി. 

ശ്രിഹരമാന് മുതലായവര്വാനര- 

വ്യൂഹമാ൭ ണങ്കിലു,മിന്നുനാംകാണ്മതാം 

മക്കടന്മാരന്ന തക്കമുദിയ്മ്വാ- 
നാ9 മചകാശലേശമണ്ടായ് വരാ. 

ആഞ്ജടനയ൯ന്ശ്രിശിപനെറരേതോത്ഭവന്൯; 
ഹാ ്ഞ ചലി കൃന്മുനി-തന്െറ സതിത്റ്റനാട: 

ശൃഷ്ടമാംനൈഷ്ഠികല്രരമചാരി; യോഗ- 

നിഷ്ഠ; ജഗല്പ്പാണനന്ദനന്വിര്യവാനു; 
ശബ്ദുശാസ്രരത്തിന്മവകരകണ്ടവ൯; 
വിസ്ത തജ്ഞാനവിജഞാനരത്നാകരന്. 

സുഗിപനുംകമ്മസാക്ഷി-തനയനാ; 

മഗ്രജ എബാചിപുരന്മദരസംഭലന്. 

ജാഗചവാനായ പുരാണകിശേശ്വര- 

നംഭോജസംഭചസംഭവ; നീയിവ- 

രെത്ടിനെയാകുന്നു, കേവലമിന്നുനാ- 

മിങ്ങു ചാണ്ടാക്ര അായിബ് ഭപിപ്പതും? 

രാമാവതാരംമുനിമാര്മുഖത്തില്നി- 

ന്നാമാരുതാത്മജന്, മുന്നേഗ്രഹില്പവ൯. 
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100) 

തോഷിച്പുപായുജനാരണ്ടുപേരെയും 

തോളിലെടുത്തുപ്രാപിച്ചുസുഗ്രിപനേ 

മാത്താണ്ഡപൃത്രനുംമാത്താണ്ഡ ഗോത്രന- 

മാത്തിപരസ്സരംതിത്തുകൊള്ളാമെന്നു, 
ചെന്തിജ്വലിപ്പി പ്ൃസാക്ഷിയാക്കിക്കെഠണ്ടു 
ചെയ്തിതുസത്യവും സഖ്യവുംതങ്ങളില്. 
ആദിത്ൃയപൃതസമ്യേന കഥാഗതി. 
യാകവേമാറി;യിനിക്രിയാഭാഗമാം. 
ഉഗ്രവിക്രാന്തയോദ്ധാവായ വൃത്രന്െറ 
നിഗ്രഹമവ്ൃഗ്രമായ് ചെയ്തശക്രനെറ 
വിക്രമംവിഗ്രഫേപോക്കിയശൂരരി- 
ലഗ്രേസരനായരാത്രിഞ്ചശ്വേരന്, 
-രാവണന്-ക്രടിയും,ബാലിബന്ധിയ്കയാല് 
രാവണംചെയ്യുപുരാവൃത്തമോക്കയാല്, 

രാമനാല്ബാലിപ്രമാരണം,സാഹസ_ 
മാകുമോ? എന്നുസുഗ്ഗീപനശങ്കയായ്. 
എകങ്കി-ലിബ് ഭീരുവാം ശജ്കിയേവജ്ജിപ്പു 
പങ്കജാക്ഷന്, ബലിയാകുന്നബാലിയേ, 
മിത്രമാക്കായിരുന്നെന്നുതോന്നാംനമു:. 
ക്കോത്തുപാക്കി൯! പാപിയല്പയോബാലിയും. 
പോരെങ്കി-ലാരയരാംസൂര്യചംശോത്ഭപര് 
വിരരേസേവിയ്യ്മാറില്ല പണ്ടുമേ. 
പിന്നെയു:-മീശ്വരന്സദധാസംരക്ഷക:-- 
നത്യരാംവിരരദ്ദേഹത്തിനെന്തിനാം? 
മുക്ര്ഖനാംബാലിസുഖഭോഗലമ്പടന്: 
ദുഃഖാത്തനക്കജനിശ്വരഭക്തനാം. 
ഇത്തരംചിന്തിപ്പമിത്രകലോത്തമന് 
മിത്രപുത്രന്നുളള മിത്രമായ്തീറ്റതാം. 



10 
1 അധ്ായം ൭ ്ര് രാമാ 

൧൪0. തലയ മില്ലാത്തബലശാലിബാലിയേ 
ക്കൊല്ലുവാ ൯,താന്പോരുമെന്നുസുഗ്ഗീപനേ 
ബോധ പ്പെടുത്തിയുദ്ധാത്തിന്നയയ്യഛവാന് 
മുശ്ധശീല ൯ ലിലപികൃമംകാട്ടിനാന്. 
ബാലിയേഒ വുന്നുവിളിപ്പയരണാജിരേ; 
ബാലിയുംവന്നെതിരിട്ടിതുസാമ്മ്വതം. 
ബാഹു വിര്യംപരമാളപോര്തങ്ങളില്._ 
ബ്ലാഹു യുദ്ധംനടത്തിടിനാര്ഭീഷണം. 
തൂല്യ ശരിരികളാമവരേപ്പുരം നം 

തെല്ലുംവിചേചിച്ചറിഞ്ഞുക്രടായ്കകയാല്, 
യുദ്ധമധ്ധയേതതനെറമിത്ര ക്ഷാത്ഥമായ് 
ബുദധിപ്പഭദാവന്നിരുദ്യമംമേവിനാന്. 
മുഷ്ണിയുദ്ധത്തിലെതിരാറാബാലിതന്_ 
മുഷ്ണിതന്നാഘാതമേ൮പൊറായ്കയാല്' 
ഗാത്രംതകന്നരുധിരംവമില്പകൊ.- 
ണ്ടെത്രയുംഭിതിയോടോടിസുഗ്ഗീചനും; 
പന്നുവി ണാന്ഭഗവല്ച്ചരണാന്തികേ; 
തന്നുടെവേദനകേണുണത്തീടിനാന്. 
അക്കാത്മയന്നുഭഗവരുബ്ബലാബ- 
മൊക്കയുംനല്പപരിക്ഷയാലെന്നിയേ 
ത 0൦൧ ്വിലാക്കുവാ നാക്കമില്ലെന്നുനാ- 

മോദ,കചിശ്വാസപിന്ഗാമിതോല്വിയാം. 
വിശ്വംദരാവരാലാംബ്ചനാകാഠക്ഷികറം 
വിശ്വാസരമാടുതല്പ്പാദംശ്രയിയ്ക്ഛണം: 
ഈശ്ചരാനുഗ്ഗഹംകാശിന്നു ചന്തയില് 

പേശിചാലചാഅാവതുംവാഭ്ങേണ്ടതുമല്ല. 
ഭക്തിചിശ്വാസങ്ങഥംക്രടാതെകൈവരാ 
ഭക്ത പ്പിയപ്രിയയമെന്നോപ്പിനേവരും. 
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ഖേദമടക്കുവാനാകാതെകേണി ടും 
കീശേശനേഭ്ദേവനാശ്വസിപ്പിച്ചതു. 
“നിങ്ങംസമാകാഠരാകയാല്നിങ്ങളെ- 
യിങ്ങുതിരിയാതെവന്നുമമസഖേ, 
വിരവരമാലയൊന്നിതുചത്തിനി 
വിരവര,പോകപോരിന്നുവിണ്ടുമേ.?? 
താപത്രയാപഫനേവമരുഥംചെയ്തു 
സൂര്യസുതനെ പ്പുണന്നയച്ചിടിനന്െ. 

൧ര്൧,--- പ റേറട്ടിനംസരരിയുദധാസന്നദ്ധനായ് 

തെറ്െറന്നുവന്നുവിളിച്ചതുകേഠംക്കയാല്, 

കോപിച്ചുബാലിയുംസന്നദാനായ് വന്നു 
ടിപിച്ചൊരുക്ളടുംചെയ്യിതുസംഗരം. 
സ്ാഗ്രാമമേററംഭയമാരമായ വന്നു, 

സുഗ്ീപനുംപരിബ്ഭരാന്തനായ്തീന്റിതു. 
“മല്ലപിലോചന,നിയൊഴിഞ്ഞാരുമി- 
ങ്ങില്ലശരണമെനി?യ്യെന്നുതീവ്രുമാ- 
യേകവിചാരമോടും,തരണീസുത_ 
നേകനുംപര൯,കരുണാകരന്,കാരണന്._ 
പാദപങ്കേരുഹമുള്ളിലുറച്ചവാ,- 
റാദിതേയാധിപനന്ദനന്തന്നില്നി,_ 
ന്നേററവുംവൃതൃസ്ഥനായ് ക്കണ്ടുഭക്തനേ; 
പോററി,സനാതനന്,മോക്ഷദന്൯,മാധവന്, 
വൃക്ഷമൂലംമറഞ്ഞു, ക്ഷേശമാറിനേ 
ലക്ഷ്യയമാക്കിന്തൂരംപ്രക്ഷേപണംചെയ്യാന്. 
ബാണംതറപച്ചിട്ട,വെട്ടേറവവന്മരം 
വിണപോല്വീണു വിബോധനിന്ദ്രാത്മജ ൯. 
ബോധമാന്നിട്ടഥനോക്കിയന്നത്തി_ 
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ലാധിഹത്താപിനെക്കണ്ടാനടുക്കലായ് . 
കോപ്പവുതോചവുമിര്ഷ്യയുംകൈക്കൊണ്ടു 
പാപാപഹാരിയോടിങ്ങിനേചൊല്ലിനാന്:- 

കഷ്ട! മങ്ങിമുനിലേഷംചമത്ഞെെന്തു- 
കാട്ടന്നു,കശ്ുലന്മാര് - തൊഴില് പോലവേ? 
ഈദുശമായോരധമ്മകമ്മ ത്തിനീ- 
ക്കിശേശനങ്ങേയ്യുച്,നാശങ്ങഠംചേത്തിതോ? 
പരരുഷമുന്ടെന്നിരിയ്ക്കില്നേത്തെന്നോടു- 
പോര്ചെയ്തിവനേജ്ജയിയ്മ്യായിരുന്നില്ലെ? 
സിതാപിയോഗംനിമിത്തമായ് നിന്നുടെ 
ചേതസ്സ്റഫന്ത! സംഭരാന്തമായ് വന്നിതോ?”” 

ഇത്തരാഭത്സനംകേട്ടുക്ഷമാവര- 
നുത്തരംശാന്തമായിത്തരംചൊല്ലിനാന്:- 
““മാമകധമ്മ ംജഗത്തുമുന്നിങ്കലും 
ധര്മ്മസംസ്ഥാപനമാണുകപിശ്വര, 
നി നി൯മനംപരിശോധിച്ചുനോക്കുകില് 
നിന്നെയൊരുമഹാപാപിയായ് ക്കണ്ടിടാം. 
രാജാവൂനി,നിനെറകര്മ്മങ്ങളാല് ലോക 
രഞ്ജനംചെയ്യേണ്ടതാ,ണെന്നിരിക്കപേ, 

സ്വന്തംസഹോദരന്തന്പത്തിയേപ്പതി.- 
താത്തേന്നിയായിപ്പെരുമാറിയില്ലയോ? 
നാരികുലമെങ്ങു ചാരിത്രശുദ്ാരായ് 
നേരേവസിയ്യുചന്നി,തങ്ങുധ൪മ്മംസ്ഥിരം. 
ഭര്ത്ൃയ്രൂുതംവിട്ടചേശ്യവാഴുന്നിട- 
മെത്രയുംലേശാല്വിനാശമാംനിണ്ണുയം. 

നിന്നുടെരക്ഷയ്യു,മിലോ.കര കഷയ്യൂ.- 

മികനനനൊധാര്മ്മമാം,നി൯മാരണപ്പഭേ്” 
ഇ ദദിനെയുള്ള ഭഗവദ്വചനവും ളു 
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നി 

മംഗലാത്മാവിന്െറസംസഗ്ഗുവുംകൊണ്ടു 

ശൃദ്ധിയുണ്ടായ്വന്നവാനരനായകന് 

ബദ്ധിതെളിഞ്ഞു ദഗവത് സ്തൃതിചെയ്താന്; 

ദേഹംവെടിഞ്ഞ,വന് മോഹവുംവജ്ജിപ്പ; 
ദേഹഫിയുംദേവങ്കലാശുലയിച്ചിതു. 

൧ര൨--- ഭൂരതൃപിയോഗദുഃഖാത്തയാം താരയേ 
ഭര്ത്തപ്യനിശനും ചെയ്യിതുസാന്ത്വനം; 
ബാലിത൯ സംസ്ത്ലാരമാശുനടത്തിച്ചു; 
കാലംകളയാതെ സുഗ്ഗീപഭക്തനേ, 
കിഷ്ഠ്ിന്ധയിങ്കല്ക്കപീശ്വരനായിട്ടു, 
പുഷ് ക്കരബാന്ധവവംശജന് വാഴിച്ചാന്. 

$ ൻ ഗഗ വഷത്തുപോംവരെപ്പവ്യതാഗ്രേഹരി 
ഹഷഹിനംവാണുസോദരസംയുതം. 

ഥര്൩--- ീക്കടേശന്നുടെമാരണാല്, മാനുഷര് 
തക്കിച്ചസാധുവായായ, തോതീടുമേ. 
ഒന്നാമ:-- താബ്ബലന് രാമന്െറ ശത്രുവ_ 
ല്ലെന്നിരിയ്യേ,ക്കൊന്നതെന്തിന്ന വേണ്ടിയംം$ 
രണ്ടാമതായി: പുതികൊണ്ടകൊന്നതി_ 
നുണ്ടോസമാധാനമല്ലമാക്കെങ്കിലും? 
എന്നോക്കയുംശങ്കതേടുന്നപര്, മനം. 
തന്നിലിവയും നിരൂപിച്ചുകാണണം. 
ദിവൃത്വമേറമവതാര വുരുഷര് 
ചെയ്തുതിന്യുക്തി-യല്ലെങ്കിലയുക്തി_യേ. 
നമ്മുടെനിസ്സ്റാരബുഭധിയാല്ത്തോലനം_ 
ചെയുന്നതേററവുംസാഹസമായിടും. 
മാനുഷബ്ദ്ധി,സനുണ്ണമല്പിന്നിയും; 
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തന! മതിന്നിങ്ങുകാണുന്നതിത്തിയെ. 
വേദാന്തവേദ്ു ൯വിധാത്ൃവന്ദ്യന്വിഭ 
മോദവിധായകന്ധമ്മ രക്ഷോദ്മതന്. 
ദുഷ്ലൃതനഷ്ടമാക്കിട്ടൂമണ്ഡലേ 
ശിഷ്ടതചേക്കവാന്കോപ്പിട്ടനേരത്തു 
കത്തവ്യമേതുംപ്രതിബന്ധമോത്തിട്ടു 
നിത്തിവച്ചിട്ടപി൯മാവവാ൯തോന്നുമോ? 
സന്പൃ്ണ്ണഗഭംവഹിച്ചദാരങ്ങളെ, 
സമ്പ്യതിസംശുദ്ധായെന്നങ്ങറിഞ്ഞിട്ടും, 
ധമ്മ സംസ്ഥാപനോദ്ദുക്ത,നാസാധ്വിയേ 
ചമ്മേകൊടുങക്കാടുതന്നില്ക്കളയുവാ൯ 
തക്കതാംസ്ഥൈര്ൃയംവഹയ്യച്ഛന്നവനുണ്ടോ, 
ധിക്കാരി,സോദരദാരചോരന്തന്നെ 
വപ്പു വാഴിച്ചുരാജ്ൃത്തുധമ്മക്ഷയം 

വായ്യുൃവാന്,കണ്ടുമിണ്ടാതെമരുവിട്ും. 
തന്നോടുചോദ്ദ അങറംചോദിപ്പുവരകളേ 
നന്നായ് പ്രിയപ്പെടുത്തിടടവാ൯വേണ്ടിട്ടു, 
തെററിനടക്കുവാന്വേണ്ടതാംക്ഷിണത 
പററിയോനല്ലഭഗവാ൯തിരുവടി. 
പിന്നീട്ടഗ്രഡ്ഥമായെന്തേവധിയ്യുച്ുവാ- 
നെന്നുചോദിപ്പുതിനുത്തരംചൊല്ലുവന്. 
ഈശപരശിക്ഷകഠം-മിക്കവാവംതന്നെ- 
നിശ്ചയമില്ലാത്തൊളിവില്നിന്നേവരൂ. 
ആയ,തേതുംപ്രതീക്ഷിക്കാത്തമട്ടിലു- 
മായത്തമാകുംമുഹിയ്യുക്ഛവാ൯തെല്ലുമേ 
സ്പ്രായമില്ലാതുള്ള ദിക്കികകല്നിന്നുമാഃ- 
മീയവസ്ഥാന്തരംകണ്ടുബോധിയ്മയണം. 
ശിക്ഷനിസ്സ്റാരമായുള്ള നേരത്തിലും, 
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രൂക്ഷ മായ് ത്താ,നതുനമ്മഠംനിനപ്പുതും, 
തീരെയോക്കാതുള്ളളൊരപ്ര തീക്ഷത്വമാം 

സാരമേറവംഗുണമൊന്നിനാല്ത്തന്നെയാം. 

മുലോകസംഗ്രഹദീക്ഷകന്നി൪മ്മമ൯ 
കാലോച।തം,തനെറകര്മ്മംസകലക്ക. 
മെന്നുംനിദശനമായ് ബ് ഭവിച്ചിടണ - 

മെന്നുക്രടിക്കനിഞ്ഞീമട്ടനുഷ്ഠിച്ചാന്. 
ശ്രീരാമചന്ദ്രന്൯,ചരാ ലരനാഥനാം; 
ദാരുവി൯നന്മറ,മാനുഷദ്ദഷ്ടിയ്മ 

നേരേധരിയ്മ്രാനസാധ്യ മായുള്ള, ഗാ 
ഭീരമാംഭാവിയു മാകുന്നുനി ണ്യം. 
ഭര്തൃവധത്തിനാല്ദു:ഖിച്ചുതാരയും 
ഭ൪ത്താവിനോടൊത്തുചാകാനുമോത്തുപോല്. 
എന്നാരുഭഗവല് കൃപയെന്നുചൊൽല്വതാം 

ധന്പമാമാ ലാര്യ കാരുണ്യ മേല്ലൃയും, 

തത്വോപദേശംഗ്രഹിയ്ക്കുയും,ചെയ്യുവാ ച 
ഒറത്തിനാഠംമിത്ഥ്യാഭൂമത്തീന്നുമക്തിയും 

ഇങ്ങിനെയാണു-ശരിയാംശുരുവിനേ 
മംഗലകാലേമനുഷ്ട്യ൪കൈക്കൊഠംവതും. 
സിദ്ധാരായിടുംശുരുജനംപ്രീതരായ് 
സുഹ്ലമാംനമ്മുടെമാനസംവേഗത്തി- 
ലേററമുണത്തിയുയത്തി,മിത്ഡ്വാഭൂമം 
തെറെറന്നകററിരക്ഷിച്ചു പോരുന്നതും, 
സാവധാനംനാംചരിത്രംപഠിക്കുകില് 
കൈവെടിഞ്ഞിടാംവിശ മകളൊക്കയും 

൧ര്ര്.--- പിന്നിടു-വൃഷ്ടികാലംതിറ്ര-കീശരെ, 
നന്നായ് നിയോഗിച്ചുദേവിയേത്തേടുവാന്. 
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ചെന്നുതില്ദ്ൂക്ഷിണദിക്കിന്പോയവ- 
രുന്നതമാംകൊടുംകാടതില്പെട്ടപോയ്. 

ഈശ്വരാനുഗഹംകൊണ്ടുകണ്ടെത്തിയോ.- 
രിശ്വരി,മാഗ്ലുമരുളി,*സ്വയംപ്രദ? 
പോന്നവ൪,മാഫേന്ദ്രമെന്നുവിഖ്യാതമാ- 

മുന്നതശൈലവുംകണ്ടൃതില്ക്കേറിനാര്. 
പിന്നെ യും,തെക്കോട്ടനോക്കിയനേരത്തു 

ഖിന്നരായ്നിന്നുപോയികണ്ടകാ യാതു. 

അപ്പാപ്യ,മായതംമത്യന്തദാരുണം, 
ദിപ്പം,ജ ചാശയം,കീണ്ണയാദോഗണം; 

നിരംസ സൈന്ധ വം,പാരമശാന്തിദം, 
ഘോരതരംഗസംഘട്ടതിരസ്ഥലം,' 
പാരമപാര,മഗാധം,മഹാരവം, 

പാരവശ്യാസ്സദദേക്ഷിണസാഗരം, 

കണ്ടുകണ്ഠാത്മാക്കഠംകത്തവ്യമുഡ്ധരായ 
മിണ്ടാതെ,നോക്കിപ്പരസ്സുരംയനിന്നുപോയ്. 
അഗ്രേഭശവതിയേക്കണ്ടു൭ ലല്പവാന് 

സുഗ്രീവനേല്പി വുകാലവുംതിന്നപോയ്. 

നിഗഹിച്ചീടുംതിരിച്ചിനിചെല്ലുകില്: 
സുഗ്രിപശാസനംതെറവകില്ലല്ലവും. 

ആയുസ്സുപോക്കുചാ,നേ വംനിരൂപില്ച, 

പ്രായോപവേശത്തിനുന്നിനാരേവരും. 
അത്തവ്വി,ലിശ്വരനിഛിച്ചുകാരണം, 
പ്രത്യക്ഷനാംപക്ഷിസമ്പാതി,ദേവിത- 
ന്നാവാസദേശംപറഞ്ഞ,റിഞ്ഞായവ൪, 
ഭാവി ചിന്തിച്ചാകലപ്പെട്ടിതേററവും: 
ഉ ഗസമുദ്രമവൃഗ്രംകടക്കുവാ- 

നഗ്രേസരന്വീര,നാരെന്നചിന്തയില് 
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ക്കണ്ടതില്പദരെയു; മായവസ്ഥാന്തരം 
കണ്ട,തി ചാഞ്ചല്യമോ,ടതിവൃദ്ധനായ് 
പുവ്യാപരകാരു ലാതുര്യധി,മഹാന്, 
പുവ്യപിതാമഹനന്ദനന്൯,ജാംബവാ_ 
നാങ്ജനേയനന്െറയപദാനമെപ്പേരു- 

മഞ്ജസാവണ്ണിച്ചുകേട്ടുപ്രബുദ്ധനായ്, 
കണ്ണാടിചേവുള്ള തൊന്നുതുടയ്യുച്ഛകില്, 
തു മു്റംതെളിഞ്ഞുകണ്ടിടടന്നമാതിരി, 

തന്നുടെവിര്യു വുംശക്തിയുംബോധവും 

തന്നില്തെളിലോടുകണ്ടൊരുമാതിരി, 

പവെട്ടെന്നെഴുന്നേറരപ്പത്ഥ്വിധരോപരി 

ക്രട്ടരതന്നാശിസ്സറക്രട്ടാക്കിയേറിനാന്. 

൧൪൫.-- ര്യോറഗിശ്വര൯,തഥാബ്രദ്മചര്യാവ്രതന്, 
ഭോഗിന്ദ്രഭോഗശയനഭക്കോത്തമ,- 
നുത്തുംഗഗാത്രനായ് ഹൃത്തുഭഗവാന്െറ 
കാല്ത്തളിരിങ്കലുറപ്പി;ച്ചതുകളെ 
ലങ്കയില്ക്കണ്ടു,ചലിയ്യ്യാതതുനോക്കി 
ശങ്കാരഹിതംകുതിച്ചു ചാടീടിനാന്. 
അകാശ ദേശേഗമിയ്യ്യന്നമാരുതി_ 
യ്ല്രാകലമുണ്ടായ്,സുരസാദികളായ 
മായാവിനികളില്നി,ന്നതുസമ്പ്യതി 
മായാമയപ്രിയന്നിക്കി;മൈനാകമാം- 
വാമാങ്കസങ്കേതയാംജഗ_ 

ന്മ തന്സോദരന്തങ്കേന്നു സാദരം 
ശവ തരംപൃജയേററദൂതാഗ്രണി 
ലയ ലെത്തിനാ൯സായാഹഥാറേളയില്. 
പന്ത യൊത്തുളള പരിഖസാലാദിയാല് 
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പന്തിയില്ലാതെപാത്്തുമളില്ക്കടക്കുലാ൯; 

ചിന്തിപ്പുകോട്ടയിലല്ലംമുറിച്ചച൯. 
ചെന്ത ഒരൊത്തരാമാം(്വിചിന്തിപ്പവന്, 

വാമപാദംവപ്പകേറിയനേരത്തു 
വാമാംഗിലങ്കാകമലതടുത്തിതു. 
പെട്ടെന്നുരുഷ്ഠനായ് ത്താഡിച്പദൂതനേ 
രുക്ടോടട,ക്രടവേതാഡിച്ചുഴുതനും. 

സുന്ദരിയായലങ്കാലക്ഷ്മിയെന്നവഠം, 

നന്നായ് ചിരംലെയ്യുവന്തപംമുലവും 
ത ഗ്രമാംവിക്രമംമുലരുംരാവണന്൯ 
വൃഗ്രഹിനംവരിപ്ചോരുശ്രീരന്നെയാം. 
ആയവംകാണാതെയാക്കമേലങ്കയി- 

ലായാസമാന്നംകടപ്പാനസാധ്യമാം, 

ലങ്കാനഗരപ്പവേശത്തിലാഭ്ടമായ് 

ലക്ഷ്യ മാകുന്നതിലകഷ്മിയാ,ണാക്കമേ. 
യാതൊരുമൂലയുമദ്ദേവിയില്ലാതെ 
യാതുധാനാലയതേന്നിലന്നില്ലഹോ! 
പാവനി-താ ഡ്ധനമേറഠറനേരത്തവഠം 

പാചനമാംനിജമുന്വൃത്തമോത്തിതു. 

“വാനരതാഡനമേററാലുടന്വാങ്ങി 
വാനവര്ചത്തനംപുകണ?മിലിധം 

മംഗലദേവിതാനോരമ്മിച്ചു,തല്ക്ഷണം 

മാരുതി ടാശിസ്സുമേകിമോദാന്പിതം 

ലങ്കയേക്കൈവിട്ടസ്വന്തധാമംപുക്കു; 
ലദംയുംശ്രീയാ തവിയുക്തമായ് തല്ക്ഷണം. 

സ്വന്തകമ്മത്തിനാല്ശ്രീനേടിരാവണന്: 
സ്വന്തകര്മ്മത്തിനാല് ചെയ്യാ൯വിസജ്ജനം. 

ശ്രീയൊഴിഞ്ഞുള്ള ലങ്കാവൃത്തമിന്നിനാം 
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ധിയോടുകണ്ടുസ്തരിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാം. 
കിശേശ,നങ്ങശോകോദ്പാനഭൂമിയില് 
ശിംശപാശാഖിമൂലേകണ്ടുദേവിയേ. 
രംഗനാവേഷംചമഞ്ഞവ്ൃസനമാ- 
ണങ്ങുകാണുന്നതെന്നോത്തുപോയ് വാതജന് 
ശിംശപവ്ൃക്ഷശാഖാന്തരേസുന്ദരേ 
ആശ്വസിച്പാന്നുതാന്നോക്കുംദശാന്തരേ, 
ടൂരത്തുനിന്നൊരുഘോഷശബ്ദുംകേട്ട 
ദൂരിതദൂനനടങ്ങിചാണീടിനാന്. 

൧൪൬- ദ്േദേപിയാലങ്കയില്വഖന്നോരനന്തരം 
രാവണന് കാമമോഫങ്ങളില്പെട്ടപോയ്. 
സ്വസ്ഥ ചിത്താവിട്ടനിദ്രചെയുംപൊഴു- 
താസ്ഥയാകണ്ടിതുസ്വപ്ലം ഭയങ്കരം. 
വൈദേഹിമാഗ്ലുണത്തിന്നു രാമാശ്രിത൯ 
വന്നാനൊരുചിഠചാനരനെന്നുതാന്. 
സ്വഫ്്ം ചിലപ്പോറംപരമാര്ഥമായിടാം; 
സ്വപ്ലബോധങ്ങളും ജിപിതബോധമാം; 
മിത്ഥ്ൃയാണെങ്കിലും കാണുന്നനേരത്തു 
സത്യമാണെന്നതിന്നില്ലപികല്ലവും; 
സത്യവുംമി മറ്ൃയുംമാത്രയിലല്ലാതെ 
തിത്തുചൊല്ലാനാക്കമെന്തവകാശമാം. 
ആത്മവേദിയ്യപ്പപഞ്ചംമുഴപനു. 

മാശ്ചയ്യമാം സ്വപ്ലസന്നിഭമല്ലയോ? 
സ്വപ്ല ത്തിലാന്ന്ദനിര്വൃതിലബ്ധന്നു 
സ്വല്പസമയവും മുല്യമുള്ളോന്നതാം. 

ജിവിതസ്വപ്നവും കേവലസ്വപ് നനവു. 
മേവനുമേവമാം സത്തയോടൊത്തതാം. 
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ന്ന തതതതത്ത്ത്ത് 

മാന സബുദ്ധിന്ദ്രിയങ്ങ,ഒവിദ്മയാല് 
-നതൃന-മിസംസാരരഞ്ജനകൊഠം കയാം. 
രക്ത പണ്ണ്രാടംസ് ഫടികമരീചികരം 
രക്ത മായ് ത്തന്നെനാമിന്നുകാണുംവിധം, 
മായ യാലാത്മാവുമുടപ്പെടുകയാരു 

മായയേക്കണ്ടുദ്രമിക്കുമാത്മാവതായ്. 
ഈശ്വരദക്തിയാംജ്ഞാനജലത്തിനാ- 
ലിമായയേമുദാശോധനചെയ്യകി- 
ലത്ൃൃന്തതുദ്ധമായ് നിത്യനിരമ്മുക്തമാ- 
യാത്മാവുതാനേജ്വലിച്ചു നാം കണ്ടിടും; 
ആയതില് ലോകതത്വങ്ങഥം സമസ്തവും 
ഭൂയോപികാണാം കലപ്പുറവസുക്ഷ്മമായ്. 
രാവണന്, തന്സ്വപ് നശേഷംനിരൂപിച്ചു:- 
% ദേവിതന് സുക്ഷ്മമിദൂതനറിപാനും 
രാമനേക്കോപപ്പെടുത്താനുമിത്രയ്യും- 
കേമമാംലാക്കനിക്കിട്ടാനസാധ്യമാം. 

ശ്രീരാഘവസ്വാമിഭക്തപചരായണന് 

നാരായണ൯താന് ജനിച്ചതത്തമ്പുരാന്; 

പൈരമോടെന്നെവധിയ്യൃന്നനാളിലേ 

സാരമാഠമുക്തിയെനിയ്്കിങ്ങകിട്ടിടട. 
എന്നതു കാരണമിപ്പ്യൊഴ്ചെന്നുഞാന് 

മാന്യ്യയാംദേവിയേക്കണ്ടുപോന്നീട്ടവന്."” 
ഇത്തരമുഠംത്താരിലോത്തനക്തഞ്ചര- 

നെത്രയുംമോടിയില്, ദ്ദേവിയേക്കാണുവാ൯ 

യാത്രയായപ്പ്യൊഴുതുണ്ടായഘോഷമാ- 

മത്രത്രപിച്ചതു മാരുതനന്ദനന്. 

ലോകത്രയത്രാസഭഷ്ണനാഠ- ദ്ധൃതത്തനാ- 

ലോകേശ്വരിയായ ദവി യപിന്നെയും 
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നന്നായ് വശീകരിച്ചിടാനുപായങ്ങം 
മൂന്നുംപ്രയോഗിച്ചു ചഞ്ചലമാനസന്. 
കേവലാക്ഷുദ്രകിടത്തിനേപ്പോലവേ 
ദേഖിയപ്പാഴനേനിന്ദിയ്ക,കാരണാല്, 

സംഹാരരുദ്രനേപ്പോലവേരാവണന്, 

സാഹസി,കോപിച്ചു,ചന്ദ്രഹാസംബാഹു- 
ദണ്ഡത്തിലേന്തി,വധിപ്പാനൊരുങ്ങവേ, 
മണ്ഡോദരിയുംതടുത്തുപിന്മാററിനാഠം. 
മായാവിയാംമയന്നുളള കമാരിയാ- 
ളായുള്ള ,രാവണപത്നിമണ്ഡോദരി 
ദംഭോളിപാണിയാംദംഭാന്തകന്നുള്ള _ 
ദഭേംസമസ്തംഭമിപ്പള്ള രാവണി 
സാഭപിച്ചുളള തീപിരപ്രസുലിനെറ 

സയുണ്ണുഗദത്തിലാകുന്നിതാദ്ദേവി, 
ലോഭിഭത്താലിന്െറവിക്രിയദത്സി വവ 
- ബിഭത്സമെന്നാ-യടക്കിദത്താവിനേ. 

ഉത്തമസാധ്വിമാക്കത്തംസമാകന്നി_ 

ത്ത്തന്വിയെന്നുലോകത്രയസമ്മതം. 

ഇങ്ങിനെയുള്ള വക്കല്പാ,തെവക്കുതാ_ 
നിങ്ങിന്ദ്രജില്സമസുനുലാഭോത്സവം? 
സഞ്ചിതശ്രദ്യയാനാമജപത്തിനാല് 
പഞ്ചമാപാതകംപോലുംഫരിപ്പ താം 
പഞ്ചമഹിളമാരുള്ള തി,ലോക്കകില്, 
വഞ്ചതിക്രട്ടുന്നവക്കംപറയുവാന് 
കിഞ്ചനദോഷകണികയുമേല്ല,ഠത്ത 

 ചഞ്ചലാപാംഗി,യിമണ്ഡോദരീദേപിയാം 
വൈവിധ്ൃകാര്യ പര്യാകലപുരുഷര് 
നല്വഴിപിട്ടു ലലിയ്ക്രരാന്തുടങ്ങുകി_ 



ഫര് ൭), 

അധ്യായം ൭ ശ്രീരാമാ 
ടകതതതരാടയെയയെടയെയെയതയതയതെതരയമെയരടയെയെയെയയയെ ഭക 

ലിദ്ൃശപത്നിമാര്-പ്രേരണഹേതുവാല് 
താദ്ൃശംശാന്തരായ് രക്ഷപ്പെടുംദ്ൃഡ്ധം. 

റി രാതിഞ്ചരപ്പഭപി൯വാങ്ങിയവാവ 

രാത്രിയ്യൃറങ്ങിനാരരക്ഷിനാരിജനം,. 
അപ്പ്യോംഹനുമാന്,തരുശാഖമേലിരു- 

ന്നെപ്പേരുമേരാമകിത്തനംവാ നാന്. 

പിനീടടദേവിതിരുമു൯പിലഞ്ജസാ 
വന്നുവണങ്ങിവലിച്പുവിനിതനാ ഹ്; 

രാമദേവന്നുള്ള പദാനമാകലേ 
രാമഭക്തന്മാരിലുത്തംസമുത്തവന്; 
വിശ്വാസമാകാനടയാളവാക്യവും 

വി ശ്വശദ ത്താംഗുലീയവുംനല്കിനാന്. 

പ്രാണാധിപാസാംശുലീയകദശനാ- 
ലേണാക്ഷിയാളിലൊഴിഞ്ഞുപിശങ്കകഠം. 

പിന്നീടു,തണ്െറവൃത്താന്തങ്ങറംവല്ലഭന്- 
തന്നോടഒ ചാല്ലവാ൯ഭചാല്ലിുയനന്തരം, 

നല്ലോരടയാളവാക്കുപറഞ്ഞമേല് 

കല്യാണശിലനുവിശ്വാസമാകുവാന് 
ചൊല്ലെഴുംകൃഡാമണിയുംകൊടുത്തുത- 
ന്നല്പലശേഷമോതാനുമോതിടിനാഠം 

ലോകമാതാവിന്പദംപണിഞ്ഞാദരാല് 

പോകുവാനായ് വിടവാങ്ങിനാ൯ഭക്തനുാ. 

൧ര്൮ --- പീ] ന്നെവാതാത്മജന്ലങ്കതകക്കയാല്- 

സന്നദ്ധരായ് പന്നവരേയൊട്ടക്കിനാന്. 

രാവണനന്ദന-നക്ഷകുമാരനേ 

പാവനികൊല്കയാല്, മേഘനിനാദനാല് 

ബദ്ധനായ് ലങ്കറപചതിയെയുംകണ്ടുട൯ 
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ബൃുദ്ധിമാ൯,ലമംയേച്ഛട്ട, വൈദേഹിയേ 
കണ്ടുകഥകഠംകഥിച്ചു, വാരാശിയേ 
താണ്ടിസ്വബന്ധുക്കറം-ക്രട്ടത്തില്ല: ന്നഥ 
മണ്ടായവസ്ഥകഠംചൊന്നി, ട്ടവരുമായ് 
കൊണ്ടാട വന്നവര് രാമപാശേമുദാ; 
““കണ്ടിതുസീതയോേയെന്നുതുടന്ുപി- 
നുണ്ടായകാര്യങ്ങഥം ചൊന്നു, മുഡാമണി 
കാഴ്ചവച്ചിട്ട,പിന്൯,ദേലിനിചേദനം 
കേഠംപ്പിച്ചുശേഷംകൃതകൃത്യനായിനാന്. 
ടത്രാംഭക്തക്കസവ്ൃവിധത്തിലും 
ദുത്യനായ് വാഴുന്നതമ്പയരാനീശ്വര൯ 
ദത്യനേമാദറാടുചേത്തുചൊന്നാ:-നിതി൯_ 
പ്രര്യപകാരംജഗത്തിലി"ല്ലെന്നിദം. 
ആയാമമായ് തൃ൨൮യോജനപോരുന്ന 
തോധാകരംക്ഷണാല്ച്ചാടിക്കടന്നാവ 
നാനന്ദവാദ്ധിയില് നീന്തിമുങ്ങിത്തദാ 
-തനം-പരവശനായ് വന്നിതത്കുതം. 

൧ര്.൯--_- ക) ലോക മാരകന്മാരെയൊടുക്കുവാന് 
ഏുലോകകാരകന്, വാനരന്മാരൊട്ടം 
വാരിധിതീരംപ്രവേശി,ച്ചതുജവം 
വാരണംചെയുവാ൯മാഗ്ഗങ്ങംചിന്തിച്ചാന്. 
സത്യസ്വരൂപന്കപിനിവഹത്തൊടം 
യുദ്ാത്തിനെത്തുന്നതുകേട്ടരാവണന്൯ 
കത്തവ്ൃയ മോത്താനമാതൃരൊത്തത്തവി- 
ലൊത്തപോതമന്ത്രിമാര്മന്ത്രില്പുകൊഠംകയാല്, 
കുണ്ഠനായ് രാജസഫജന്വപിഭീഷണ_ 
നണ്ടര്കോന്പൈരിയേകൊണ്ടാടിപന്ദിച്ച, 



൧൫൧. 

യത്തെ 

അധ്യായം ൭ ശ്ര്രാമാ 

നല്പനയവാക്കുകൊണ്ടു, വൈദേഹിയേ 
മപ്പവിലോ ചനന്നേകിക്ഷമാപപണം 
യാചിയ്മുചഛവാനചേക്ഷി യ്ക്രാന്കഥിയ്യുയാരു, 
യാതുധാനാധിപന്,സോദരനിഗ്രഹം 

ചെയ്യുവാ൯കോപ്പിട്ട; പിന്നിടുചിന്തിച്ചു 

൭ പയ്കിതുനാട്ടില്നിന്നാട്ടിയോടിയ്മലും. 
ബുദ്ധിപിഴച്ചക്രപ്യാദനാഥന്നുടെ- 
യഭ്യാത്യമോത്തതിതാപവും,തന്നുടെ 
കത്ത പ്യമോത്തതിമോദവും കൈക്കൊണ്ടു 
ഭത്തപ്ൃയനേച്ചെന്നുവന്ദിച്ചുരാമനേ. 
താരിതറംനേരാ യകണ്ണിനാല്ശ്രീപതി 
നിരാജനംചൊയഷ്കഭയമേകീടിനാന്. 
അപ്പ്പോഠം, ശുകനൊത്തുസാരണന്, രാവണ- 

കെല് പ്യകം,പ്വോമ്മിനിന്നോ തിരാമാന്തികേ. 

വാനരര ചാടിപ്പിടിപ്പഹേമിയ്ക്രയാ- 
ലാവനജേക്ഷണനോടദഭയത്തിനേ- 
പ്രാത്ഥിക്കയാല്,രക്ഷനല്കി;ബന്ധിച്ചുമേല് 
സുക്ഷിയ്ക,യെന്നുംകനിഞ്ഞാന് ദയാപരന്. 

ല് പിന്നെ, സമുദ്രതരണോചിതമാര്ഗ്ഗ- 

മൊന്നിപ്പുബാന്ധവരൊത്തോത്തു രാഘവന്. 

പാശിയേപ്രതൃക്ഷമാക്കു വാനിശ്വര- 

നാശുകശാസ്ത്രദരധ്യാനിച്ചിരിപ്പുമായ് . 

മുന്ന ഹോരാത്രമുദപ്പവാസമാചരി- 

ച്ചെന്നിട്ടുമപ്പുതിയെര്താഞ്ഞു,ക്രൂദ്ഥനാ-. 

യാഗ്നേയസായകംകൊണ്ടുമഹാണ്ണവം 

ദഗ്നമാക്കീടാനുരച്ചു നാരായണ൯. 

അപ്പൊഴുതപ്പുതിവെമ്പിയണ, ഞ്ഞിനി- 
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ദെല്ല്ലോടടസിന്ധുപില് സേതൃബന്ധിയ്യൃവാ- 

നപ്പ്ാശിചൊല്ലിമറഞ്ഞവാ, റേവരും 
പൊൽപ്പുമകഠംമ ണവാളനേപ്റ്യയിച്പാ൪, 

ത്രീരാമചന്ദ്ര൯മു കുന്ദ൯തിരുവടി, 
ശ്രീരാജരാജനാത്തോയാധിപതടേ 
നല്ലമുഹുത്തേപ്രതിഷ്ഠി ച്ചിതംബികാ-- 
വല്ലഭനാകുന്ന രാമേശ്വരേശനെ. 
സജ്ജനംചെയ്യംമഹല്ക്കമ്മമൊക്കയും 

പുജ്യപൃജാവിധിമു൯നിത്തിയേവരൂ. 
പിന്നെ, ചിറപടുത്തിട്ടവാന് വാനര. 
രൊനാിച്പുദേവ൯തുനിഞ്ഞു വാരാശിയിരു. 
അഞ്ചിതമായുറപ്പേറമാവന്ചിറ- 

യഞ്മുദിന കൊണ്ടു ലങ്കയില്മുടിനാന്. 

ഈശ്വര പതിയില് പരരുഷംചേരുകി- 
ലാശുമ്പാ ധിയ്ക്രാതെയെന്തുള്ള ഭൂതലേ. 
പരരുഷശാലികളാകിയവാനര_ 

വിരരുമൊന്നിച്ചലങ്കതന്നുത്തര. 
ദപാരദേശേസുബേലാചലമുദ്ധനി 
ശ്രീരാമ ലന്ദ്രനറപ്പിച്ചുസൈന്യവും. 
ബന്ധനംമോചിച്ചയച്ചശ്രകാദിയേ; 
ബന്ധമോക്ഷ൯മുതിന്നുഗ്രരണത്തിയം. 

൧൭൧--- സു ഠഗരംപിന്നെത്തുടങ്ങിപരസ്പരം 
ദാഗമുഭയക്ഷായ്യച്ഛമാന്നേററവും,. 
രാവണമന്ത്രിമാരായമഹാരഥ. 
രേവരുംപാരമൊടുങ്ങി; രക്ഷോവരന്. 
സന്നദ്ധനായ്വന്നനേരം, പരിഭൂത- 
നായിട്ടുലന്കയില്പുക്കടച്ചീടിനാന്. 
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ഇന്ദ്രജിന്നാഗാസ്രുദാഹകബാധയും, 
പിന്നിടുബ്രമാസ്രനശ്വരബാധയും, 
പോഥടി;ത്തര്മോമുത്തിയാംകുംഭകണ്റനും 
പുക്കിതുരാമനോടേറ൨കാലാലയ റ 
ബ്രദ്മചര്യാവ്രതസിദ്ധനാംലക്ഷ്മണന് 
സംഹരിച്ചിടിനാന് വൃത്രജിജജിത്തിനെ 
സ്വ്ൃംനശിക്കചേപങ് തിമുഖന്ദ്രതം 
വിറോടുയുദ്ധത്തിനെത്തിസന്നദ്ധനായ്. 

൧൫൨--- സ്സംഗരംതങ്ങളില്ച്ചെയ്യിതുദാരുണം 
മങ്ങലിരുപേക്കമേശിലലേശവും 
പത്രികഠംകൊണ്ടുദശാസൃപശ്രത്തങ്ങളെ- 
പ്ൃതീന്്രകേതനന് കൊയ്മ ശതംശതം. 

ഇത്തിരിപോലുമാപ്പത്തുവത്ര്തത്തിനു- 
മമെത്തിലഭംഗമെന്നിട്ട,മെന്തത്ഭുതം? 
കമ്മഫലംകാണ്മിനേവരും ! രാവണന്, 
നാന്മുഖനതന്നെത്തപസ്സുചെയ്യുന്നനാഠം, 

പ്രതൃക്ഷനാകാഞ്ഞുപര്തങ്ങളൊ൯പതും 
ശസ്രരേണതാന്വെട്ടിഹോമി,ച്ചൊടുവതില് 
കൈവവച്ചുവെട്ടുവാനോങ്ങിയനേരത്തു 
കൈതടുത്താത്മജന്മാവുപ്രത്യക്ഷമായ് , 

““നിന്തലപത്തൃുമഭംഗമായ് നില്ലട്ടെ 
നീയുമ്ള നാളൊക്കെ??യെന്നുമോതിടിനാന്. 

കണ്ഠവികേശദംവരുത്തിലധിയ്യചഛവാന്, 
കണ്ടുവികണ്ഠനായ് വൈകണ്ഠദേവനേ, 
മാതലിനന്നായ് നടത്തുന്നതേരതില് 
ജജാതനായാ൯രാമസിമ്മികുംഭോത്ഭവന്. 
ടിപ്യമായിടടമാദിതൃഹൃദയമാം 
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ഭവൃമന്ത്രംരാമദേഖനുനല്കിനാന്. 
മന്ത്രംജപിച്ചാചമിച്ചുരാമ൯,ലോക. 
സന്ത്രാണനത്തംനബ്രരമാസ്രശക്തിയാല്, 
മാവപിളത്തിദ്ദശാസ്യനേവിഴിച്ചു, 
നിറമുള്ള ജഗത്തിന്നുതണപ്പിച്ചാന് 
കേവലംലോക്പ്രതാപികഠം മുദ്ധനി 
കാല്വച്ചുവിഖ്യാതിനേടിദശദിശി. 
ദിപിച്ചപരലസ്തരസാത്ാട്ടമൃത്യുവേ- 
പ്രാപിച്ചുകണ്ടുദുഃഖിച്ചുചിഭീഷണന്. 
എന്നാംലവന് ജ്ഞാനിയാകയാല്ദ്ദേവനു 
വന്നിലതിശ്രമമാശവാസമേകവാ൯. 
ജ്ഞാനികഠംക്കുംദേഹബന്ധംനിമിത്തമായ് 
വന്നുപോംദേഹമമതയാല് ഖേദവും 

എന്നാതൃയസമാധാനമേകാന്മഹാജനം 
നന്നായ് വിഷമിയ്മ, ചേ;ണ്ടെന്നുഭേദമാം. 

൧൫൨൩. പവ നുലസ്ത്രപിരര്തന്സംസ്ത്രാരകമമ ങ്ങറം 
പൌരരുമൊത്തുനടത്തിപിഭിഷണ൯. 
ശ്രീരാമ ചന്ദ്രന്െറകല്ല നപോലപച്േവേ 
വിരന്വിഭീഷണ൯രാജ്യ ാഭിഷിക്തനായ്.. 
രാവണസോദരന്സംഗരേവാനര_ 
ക്കാവതോളംചെയ്യിരുന്നിതൊത്താശകഠം. 
ഓരോനിശാ ലരവിരനെറശക്തിയും 
പേരുംതപോബലംപിക്രമംമായക_ 
ളിവകജയെല്ലാമറിഞ്ഞവന്, തത സ്ഥാന൩൨ 
ശക്തിയുംകോട്ടയില് സ്ഥാപിതയ ത്രവും 
വൃയക്തികം-മന്ത്രപ്രതാപല ബുദ്ധിയും 
യുക്തിയാല് പോക്കിപിടീടിനാള്് ഭക്തിമാന്, 
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ഇന്ദ്രജിധ്വംസനം,ബ്രവമാസ്രമോചനം 
മാന്പ ൯ദശാസ്യനെറഹോമംമുടക്ക ലു- 

മീചകയൊക്കെയിബ്വന്ധുവുണ്ടാകയാല് 
കേവലംകേറികടുന്നുപ്പവംഗമര്.; 
ഭക്തദനബ്ദക്ത പ്പിയനാം ഭഗവാനും 
സജ ലിരഞ്ജിലിമാരിലൊരുത്തനായ് 
ചേതുൃ;ശുഭമായ് ചസിയ്യുചവാ൯പ്രിതനായ് 

പേത്തുമന൯ഗ്രഹില്ചാ൯കൃപാസാഗര൯. 

൧൫൪. ശ്രിരാമചദ്രന്ഭഗവാന്ജഗൽഗ്ഗരു 

നാരിശിരോമണിവൈദേഹിദേവിയേ, 
ല്യാരേവരുത്താനനുജ്ഞനല്കിടിനാന്, 

പരേഴുരണ്ടിനുംമുലകന്ദംചിള. 

മാരുതി,ദേപിയോടിപലാത്തചൊല്ലിനാന്; 
നേരേവിഭീഷണന്൯സവിച്ചകമ്പടി; 

വാനരരാക്ഷസമധ്യേജനകജ, 
പാനവര്പ്പ്യോമളി ന റഞ്ഞു നില്ല്യാവിധത, 

കാല്നടയായിമന്ദംപോന്നുദേവന്െറ - 

സന്നിധാവന്നുനിസാഠംവിനയാന്വിതം. 
അപ്പ പ്േജഗദംബ.ശ്രദ്ധിയറിയുവാ൯ 

കലിച്ചുദേചനും:പിഭൂമിച്ചുശജനം. 
പാരംവിഷയാശകൊണ്ടു,മഹാജന- 
മാരുാവിവകവിഹിനരായ്വന്നിടാ. 

ദേപിതന്നാജ്ഞയാലഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ചു, 

ദേവനേവന്ദിച്ചുസത്യവുംചെയ്യഥ 

വൈചാഫികക്രിയപോലഗ്നിദേഖവനെ 
ദ്ദേചിചലംവച്പതി ൽ കേറിമുങ്ങിനാഠം. 

ജാതവേദ സ്്ി നെറകൈയില്മു൯ന് പ്പവ്വിലു 

ക് 
ഗ്ര രമേ 
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മൈഥിലിദേവിയേക്കൈയിത് ഗ്രഹിച്ചുടന് 

പിതാ മമ്നന്നിയിങ്കലാ 

പാതിവ്ൃതൃപ്രതീകത്തെപ്രതിഷ്ഠിച്ചു 
തത ശുദ്ധിഭക്തിപിശ്വാസപ്രഭാവങ്ങ. 
ഒ ച്യാവചംചൊല്ലിമെല്ലെയദൃശ്യനായ്. 
ദാഗിരഥിതിത്ഥമെന്നപോല്ദ്ദേവിയേ 
ദോഗിഭൂഷപ്രിയനേറവകൃതാത്ഥനായ് 
ദഷ്ടരകമ്മ ഫലോദയരത്നമാം 

പൃഷ്ടരെനേത്രയാരുമോദിച്പുരാഘവ൯. 

൧൭൫൭.-- ആഅപ്പോംംംപ്പിതാമഹന്൯ദേവകളിദ്രനും 
സപ്റയവിഭൂഷണന൯ദിക്പാലവൃന്ദവും 
ദേവമുനികളുംസിദ്ധാരുംസാധുരും 
ദേവനേക്കു ിട്ടുകൂപ്പിസ്തുതിക്ക യായ് . 
രാമരാമ,സുമിത്രാത്മജസേവിത, 
രാമ,രഹുപതേ,രാജിവലോചന, 
രാഘപ,രമ്ൃകളേബര,ദൈവദമ, 
രാമരാമ,പ്രഭോ, വിദ്യനേമാമ്നുഹം 
എത്രയുംദുഷ്ണനായ് തിന്നനക്തഞ്ചര൯ 
പാത്തലമാകെമുടിച്ചോരവനെ,നി 
പാത്രിനദ്രവാഹഫന നഞ്ബസ്യാി 
ധാത്രിയുംഭാരംപെടിഞ്ഞുദഗവാനേ! | 
ഭഷ്ടരാലന്നന്നുവന്നുചേരുന്നതാം 
കഷ്ടതനിക്കി, യിഞങ്ങളേപ്പയാലിപ്പാന് 
വിഷ്ടപനാഥ ണിം 
വിഷ്ഇപത്തിങ്കലില്ലാധിചിനാശന, 
താവകംമായാവലയില്ക്കുരുങ്ങി,നിന് 
ചേവടികമ്പിടാന്വിസ്തരിച്ചെ ദ്മിലുധ 



കേവലാബാലരിലുഖഭായിടടംകൃൂപ 
തുക ണംകമ്പിട്ടുക്രപ്പന്നുഞങ്ങളും. 
നാഥ,നമസ്തേനമസ്ലേനമോനമഃ 
പാഥോജലോ ചന,സന്തതംതേനമഃ 
ആധിജലധിതരിയ്യുഛവാ൯പോതമായ് 
സ്വാധിനമാകണേനിന്കടാക്ഷംപ്രഭോ!; 
ദേഹബന്ധംകൊണ്ടുദു:ഖം൨ളരുന്നു; 
ദേഹി,മുപാരസംതാപങ്ങംതിരുവാന് 

വ്യാധിയുഷദാരഭ്ര പൃ)ദുഃഖങ്ങളു മുഹു- 
രാധിവളത്തിപലയുചന്നിതന്വഹം. 
മോദംതരുന്നില്പ സംസാരലോഭങ്ങഠം, 

വേദവേദ്ദ,മഹല്ജ്ഞാനമുത്തേനമ? 

ഭക്തി യുണ്ടാകഞ്േഞേത്വ ₹ പാദപങ്കജേ-, 

ശക്തിയുണ്ടാകണേനിന്നെനിനയ്യയവാ൯ഃ; 

സക്തിയുണ്ടാകണേനിന്നെയച്ചിയ്യൃവാന്-, 
യുക്തിയുണ്ടാകണേലിലവണ്ണിയ്യഛവാന്; 
മുക്തിയുണ്ടാകണേസ്സാസാരസങ്കുടാല്; 
രക്തിയുണ്ടാകണേ സാധനചെയ്യവാന്; 
ആദശയുക്തമാംത്വല്ക്കഥാപിയുഷ- 

മാസ്വദിക്കാ൯സദാസക്തിഭചിക്കണെ. 
അജ്ഞാനവും,പി,ന്നശക്തി യുമല്ലാതെ 

പിജ്ഞാനലേശമില്ലാത്തോരടിയനാല് 

കാടുകളല്ലാതെകാട്ട'ട്മോ? കൃപ്പ- 

ക്രടി,യതെല്ലാം കഷമിച്ചുരക്ഷിക്കണേ. 

നിത്യവുംതനെറ കുട്ടം ബംപുലത്ത്തുവാന് 

_രാത്രിയുംക്രടിയിളയ്യ്ലാതെ-യുദ്യമ- 

മത്യന്ത,മാഹന്ത! ചെയുന്നുവെങ്കിലു- 
മെത്തുന്നതി,ല്ലൊരുശാന്തിദയാനിധേ! 
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ഒന്നി നൊന്നാധിപളന്നവനീടടന്ന 
മന്ദമ കുന്നി,ലതിന്െറവേഗങ്ങളം. 

പന്നഗശായി൯,ംപരമാത്മനേ,സാധു 
വൃന്ദാവനൈകനിരത,കൂപ “കര, 
വന്ദനിയ,മഹാജ്ഞാനമുത്തേ, മഹറ - 

ധന്പയമാംഭക്തിയിവങ്കല ിസ്തര ണേ. 
എന്നുടെ യോഗവും ദ്ഷമവു,മി നദിരാ- 
നന്ദമേ, താവകതൃപ്പാദേചേക്കവന്. 
വേണ്ടുന്നതെല്പാമറിയും വിഭോ,മമ 
വേണ്ടതെല്ലാംവരുത്തിടാന് തൊഴുന്നുഞാന്, 
നാഥ, നമസ്ത്േനമസ്നേ നമോനമഃ 
ആധിഹത്താലേതൊഴുന്നേന്തൊഴുന്നുഞാന് 
അപ്പൊഴുത ച്ഛന് ദശരഥനേദ്ദിപി 
പൊൽപ്പൂമകന് പരിയന്കങണ്ടുവന്ദിച്ചിതു 
സംഗരേജിവന്വെടിഞ്ഞുളള വാനര. 

കുഞ്ജരന്മാക്ടജിചന്നതകിനാന്മുഖന്. 

ശ്രിരാമചന്ദ്രന്വിമാനമേറിടിനാ൯ 
ദാരങ്ങളോടുമനുജനോടുംതദാ; 
ധന്പരാം വാനരന്മാരും വിഭീഷണ. 
നമ്പരാം രാക്ഷ സരൊത്തു ഭഗവാനെറ 
ലൊല്ലിനാല്ക്രുടവേ പുഷ്ണുകമാരുഹ്; 
ചെല്ലത്തുടങ്ങിലിമാനമയോധ്യയിര. 
മാഗ്തമധ്വേ, സേതുരാമേശ്വരാദികഠം, 
ദറ്റുവീനാഥന്,പ്രിഷയ്മചകാണില്ച പോയ്; 
കിഷ്ഠട്രിന്ധമുദ്്നിഒ ചന്നപ്പോഠം ഭഗവാനും 
സുഗ്രിപനോടുപറഞ്ഞു, തിത്തങ്ങള - 
മൊത്തുനാംപോകണ,മായതിന്നേ൨രും 
മിത്രങ്ങളേയുംവരുത്തുവി,നെന്നുകേ. 



അധ്യായം ൭ ) ശ്രീരാമാ 

ട്ടേവരേയുംനയില്ലൊന്നിച്ചുയാത്രയാ- 
യവതോളംഭ്തംപോയിപിമാനവും. 
ചെന്നുഭരദ്വാജദിപ്യമുനിയുടെ 

ധന്യമാമാശ്രമത്തിങ്കുലെല്ലാവരും. 
പിന്നെബ്ദഗവാനനിലാത്മജനോടട 

ചൊന്നാനു:-“ഭരതനെറയാശ്രമേചെന്നുനി- 
ചൊന്നിടണമെന്െറയാ ഗമനാദ്രതം. 

പിന്നാലെതാനുംവരുന്നുപോയിടുക.? 

മാരുതിപോയ് ചൊന്നകേടഭരതനും 
നേരേഭദഗവാനിരിയ്മയമിടംനോക്കി 

വിണുനമസ്തൃരി പിട്ടഭഗവാനെ 

പ്രാണനോടൊന്നിച്പുചേത്തുപുല്കീടിനാന്. 

ആനന്ദ സാഗരേനീന്തുന്നസോദര. 
ന്നംഗങ്ങംദ്ചഷ്ടാവിഹിന മായ് വന്നുപോയ. 
വേണ്ടപോലുകേളോരൊരുക്കങ്ങഥംചെയ്യിതു; 

കണ്ടിതു,കൊണ്ടല്നേര്വണ്ണനെറയാഗമം. 

കൃതൃയംപതി ന്നാലുവഷംകഴിഞ്ഞപിന് 

പെത്തിനാൻ-പിറേറട്ടിനംതന്നെ രാഘവന്. 

൧൫൬. ഇത്രമഹത്തമമായകാരൃത്തിനെ 

കൃത്യ മായ് ചെയ്തുതീ,ത്തദ്ടിനംരാഘച- 

നെത്തിയതോക്കകിലത്തൂതംതേടിടാം. 

മര്യരെല്ലാരുംമിതമതിതന്നെയാം. 

കൈകേയിലെയ്മതുകാഠിന്പമാണെന്നും, 

കാകതാലീയമിക്കാലമെന്നും,൨ല- 

ചിന്തകളേത്തുംമനുജ൪,പരമാത്ഥ- 

മെന്തോഗഹിയ്യുന്നു! ബാലിശജീവികഠം! 

പരലസ്ത്നിഗ്ര ഹയാമവുംക്രടെയി- 
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ക്കാലസ്വരൂപന്കറിച്ചുവപ്പമ്ള താം; 
അന്നേയവന്നുള്ള ക മ്മം,വധത്തിന്നു - 
സന്നാദ്ധമാര്രൂമഹാകമ്മ ശാലിയേ. 

൧൫൭൭5൯ ബ്ട്യ വൂനേവന്ദിപ്പഭക്തന്ഭരതനും 

ജൃേഷ്ടപാദങ്ങളില്ച്ചേത്താ൯മെതിയടി. 
സോദരമാലിമുകനിട്ടനുഗ്രഹം 
മോദേനചെയ്യാ൯ന്രഫുപതിസാ മൃതം. 
പിന്നിടു,വന്ദ്യരേവന്ദിച്ചനു ഗ്രഹം 
നന്ദ്യാവരിച്ചിതെല്ലാരുംയഥാക്രമം. 
രാജ്യാഭിഷേകംനടത്തുവാ൯,ദേശികാ_ 
നുജ്ഞയാ 00 കോപ്പുകഠംകരട്ടിപന്മോടിയില്. 
സുഗിപരാക്ഷസാമാത്വര്മുതലായ 
യോധഗ്രരും,പരരരും,ബന്ധുക്കള ം,തന്െറ 
ഭക്തോത്തമനായമ രതിയെനിപ_ 
രൊത്തുഘോഷി ച്ചടിഷേകവൃമാദരാല്. 
രാമപ്രിയനാംഭരതന്കൃതകൃത്യ 
കമ്മംനിമിത്തംസുഖിച്ചാന്നിരനു രം. 
സുഗ്രിപനംഗദന്പിനെ-പിദീഷചണ-_ 
നുഗ്രപരാക്രമ൯ദക്ത൯ന്പവനജ_ 
നിങ്ങിനെയുമള്ള മഹാന്മാക്ദദേപറ- ൭ 
തിങ്ങിനമോദനനല്കിസമ്മാനവും, 
അങ്ങി നെതന്നെജഗദ്ധാത്രിസിതയു_ 
മംഗനമാക്കുമാവോളംകൊടുത്തിതു. 
തങ്ങറംതങ്ങറംക്കുള്ള ദി,ക്കില് ഗ്ലമിയ്യുകവാന് 
മംഗലാവല്പഭനിശ്വര൯യാത്ര യും_ 
ലചൊല്പിയയച്ചാ; നവരുമസ്വസ്ഥരാഡ് 
മെപ്പദവപോയിസ്വപുരേസുഖിച്ചിതു. 
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ഭക്തോത്തമനായമാരുതപൃത്രനേ 
ഭതപ്പിയ൯ഗ: ഡ്ഥമാലിംഗനം ചെയ്തു, 
ഭൂമിയുംസുത്യനും രാമനാമങ്ങളും 
ദാസിച്ചുിടുടംവരെ, ശ്രീരാമഭക്തനായ് 
ഭൂമചസിപ്പുജഗല്ശുദ്ധിചെയ്യപാ൯ 
ഭൂമിചരന്വരാശിസ്സംകൊടുത്തഥ 
വിശ്രമിപ്പാന്യാത്രയാക്കി; യാഭക്തനും 

വിശ്വാസ കത്യാവസിയ്യുുന്നിതില്പെ 9. 

൧൫൮൮ -- (ഭൂപരിത്രാണപരായണന് വാഴ്സവേ, 
രൂ വിലുംദ്ര്ോവിലുംവാച്ചുസംതൃഹ്ലിയം. 

ഭൂമിയുണ്ടായതില്പ്പ്യിന്നെ യിമ്മട്ടൊരാഠം 
ഭൂമിയേക്കാത്തതില്ലേന്നുപ്രസിദ്ധമാം: 
സ്വന്തദത്താവിന്െറലാളന ്ക്ലൊപ്പുമാ- 

യന്തരേനിര്വ്ൃതിനേടാസതീജനം. 

സത്യദംഗംക്രോധമക്രമമെന്നിതില് 
സക്തിയാക്കുംലേശമേശിയില്ലെങ്ങമേ. 

മുന്നുകരണങ്ങറംകൊണ്ടുമെ ല്ലാവരു- 

മുന്നതധര്മ്മംനടത്തിവാണീടിനാര്,. 

ദേവതാഭക്തിഗുരുഭക്തിസല്ഭക്തി 
ദയേവരുമാചാരഭക്തിസംയുക്തരായ്. 

നത്വിമാരാകെസതീവ്രതംകൈക്കൊണ്ടു: 
സരന്ദരൃയസല്ഗുന്നംേ ണാന്നിണങ്ങിനാര്. 

രോഗവുംബാലമരണവുംദാരിദ്രപ്ച- 

യോഗവുമാക്മംഭവിച്ചില്പതുകാലം. 

വണ്ണ ശ്രമധര്൪മ്മസംയുക്തരായ് പ്രജ 

വൃന്ദംസുഖിച്ചുമോദിച്ചുവാ-ണിട നാര്. 

അധ്യായം ൭ ത്ര രാമാ 
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൧൫൯... ത്ത്അക്കാലമേകദാകാളിന്ദിതല്തടേ 

മുഷ്യ൯ലവണാസുര൯ലോകകണ്ടക൯ 

ബാധിപ്പതുകേട്ട,ശത്രഘ്യനാലലന്-- 

ബാധതീര്ത,അവാഴിച്ചുശത്രഘുനേ. 

൧൬൧ കുഠലംവളരേക്കഴിഞ്ഞശേഷംസതി_ 

മരലിയാംദേവിധരിപ്പുഗഭംതദ?. 
ആയതുകേട്ടവരാകവേതുല്യമാ- 
മാമോദമാന്നസ്തരിച്ചവിശ്വേശനേ, 
എന്നാത,സുഖമോദദഭാഗ്യങ്ങംതുല്യമാ- 
യെന്നാമനുഷ്ടുരില്ക്കാണ്മാ൯പ്രയാസമാം. 

ഗദംവളരുന്നതിന്നൊപ്പുമാപത്തു 
സംഭവിപ്പാനായ്മുതിന്ദിനംപ്രതി. 
ഏകദാശ്രിരാമരാജ ചാരന്മാരി-- 
ലേകനുരാജദോഷങ്ങറംകേറംക്കായിതു. 

ഏകരാത്രംമവുപത്തനേപാത്തൊരു 

ഗേഫിനിയാളെശഠനൊെരുപ്രാകൃതന് 
ശാസിച്ചുചൊല്ലന്നു:-' 'ദുഷ്ടയാംപാ൦സുലേ 
വാസംന ിനക്കിനിയിങ്ങില്ലനിട്ല്റ്റയ 0. 
ശ്രീരാമദേ൨നാംതമ്പുരാനുള്ള താം 
ദാരങ്ങളേരാണ്ടുലങ്കയില് പ്പാത്തിട്ടം 
സ്വീകരിച്ചെന്നപോ, വ ള്്രന്റം 
സ്വീകരിച്ചിടടമെന്നോക്കേണ്ടധൂളി, നീ 3? 
ഇങ്ങിനേകേട്ടൊരുചരേന്നടങ്ങിനാ:. 
നങ്ങുചെന്നായവ൯സ്വാമിയോടോതിനാന്. 
ചാരവാക്ംകേട്ടപാരംവിറച്ചഹോ! 
സാരതത്വ/ാഹിഡോലപോലാടിനാ൯. 
ചുട്പഴിത്തോരയ?ഃപിണ്ഡ്മന് പോടു 
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പെട്ടേന്നുക്രടാഹതിയാല് പൊടിഞ്ഞപേ-_ 
ലുഭ്ള.ംതകന്നുകത്തവ്ൃയംമറന്നഫോ! 
വിള ംതലയേയമത്ത।കരങ്ങളാല്. 
മട്ടുനേരംകൊണ്ടുറപ്പി പുമാനസം 
നഷ്ട ചിത്തന്ചിന്തലെയ്യാന്ബഹുപിധം. 
ലോകത്തിലീസതി ചാരിതതമൃത്തിയാം: 
ലോകര്പറയുന്നുനേരേമറിച്ചിതാ. 
രാജാവുഞാ,നിതുത്രദ്ധിയാഞ്ഞാലുടന് 
രാജ്യ മധാപ്പെടുമെന്റെറനിദശനാല്; 
വാസ്തവംബോധ്യപ്പെടുത്താന്തുനിയുകി- 
ലാസ്ഥയാടുര്യു ശസ്സുംക്രടിപന്നിടും; 

ആയതുകൊണ്ടീപ്രിയയേതുജിയ്കകയേ 
മായമില്ലാത്തനയമായിവന്നിട്ട്. 
പേപ്പുട്ടിത൯വിഷംപോ,ലനേകാണ്ടനാം 
പൊയ്യോയശേഷ മിതുഗ്രമായ് ബാധിപ്പ്യാ- 
നെന്തൊരുബന്ധമാത്യാജ്യയോഈസതിഃ 
ഹന്ത! ചിന്തിപ്പാനുമാകാശിവശില! 
സൂര്യാന്വയവിത്തുഗഭേധരിപ്പുതാ- 
മാര്യയേ;ഞാനുപേക്കഷിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? 
മേചില്പ്പിത്ൃക്കഠംക്കുദകംകൊടുപ്പുതാ- 
രാലംബനംകാണ്മ തില്ല ഞാനിശ്വര! 

ഏഷിലു,മെനന്െറധര്മ്മംഞാ൯നടത്തണ ൦ 

ശമിയ്യയൃവാന്,കലപാഗസനനോയിവന്! 
എന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടറച്ചുകരണിയം; 
പിന്നെസഃഹോദരന്മാരെവരുത്തിനാന്. 
ആയവര്ധമ്മസമാധാനമോതിനാഃ- 
രായതൊന്നുംവിലവച്ചിലഭൂമിപന്. 
തന്നുടെദേഹമറപ്പുലാഠം കൊണ്ടിട്ട 
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നന്നായറുത്തുപിളത്തുന്നമാതിരി 
ദേവിയേദൂരെപ്പറിച്പുകളയുവാന് 
ദേവന്ദ്ൂഡമമായുറപ്പുകഴിഞ്ഞിതു. 
രാജ്യംഭരിയ്മംന൬പന്നു,മമ്മാതിരി, 
പൃഷ്യരായുത്തമകൃത്യങ്ങറംചെണ്റ്്ോക്കും, 
ത്യാഗത്തിനോളംയവിഷമേവിശിഷ്ടമാ_ 
യില്ലൊന്നുമെന്നായറിയുന്നരാഘവന്. 
ഏത്േതേതുതിന്മയുംത്യാഗാല്നശിച്ചുപോ;- 
മേതുനിസ്ത്റാരനുംത്യാഗാലുയനിട്ടം. 
അഗ്നിപരീക്ഷയ്യദ്ദക്ന്വാക്ഷിലക്ഷ്യണന്, 
ദഗ്നാശയനായ് ,സ്വയുക്തിഖണ്ഡിയ്യ,യാല്. 
കുണ്ഠനായ് സരമിത്രിയോടുരാജാവ്വ്,*നീ- 
കൊണ്ടക്കളക,വന്കാട്ടി;?ലെന്നോതിനാന്. 

൧൬൧- ദ്രേഖിയേസരമിത്രികൊണ്ടുപോകുംപിധര ക്ക 

ദേവിചോദിച്ചാ,ഭവന്_-താപ.ഫേതുവേ. 
മാനംഭജി,ച്ചവന്,വാലീകിവാഴുന്നു 
കാനനംതന്നില്ക്കടന്നാ൯;തദന്തരേ, 
ഭഡ്ലമാകുതന്െറചേഷ്ണതന്കാഠിന്- 
മൊട്ടുമൊതു ക്കാന്കഴിയാഞ്ഞുലക്ഷ്ഠണന് 
വാവിട്ടുകേഴുന്നതുകണ്ടു വൈദേഹി 
കേവലമാശ്ചരയസംഭരാന്തയായിതു. 
പണ്ടൊരിയ്മരല്ദേവി,വാക്കിനാല്താഡികക. 
കൊണ്ടുകുമാരകന്കാട്ടിലപേക്ഷിച്ചാന്; 
ഇന്നുജനങ്ങളാവാക്കുതന്നേ,ദേപി- 
തന്നിലേല്ലിച്ചുപേ ക്ഷിയ്യു, ന്നിതായവന്. 
അല്ലയോ: വിശ്വേശ,നി൯നീതിയാക്കുമേ 
ചൊല്ലവാ-നെന്നല്പ-തോക്കവാനുംപണി. 
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ദേവിതന്നിര൪ബന്ധമുലവു;മാശ്രമ- 
ചേവടിസ്ഥാന.മാദിക്കായമുലവും, 
തീരെഗ്ലതിതടഞ്ഞോതിനാ൯ലക്ഷ്മണന്, 
നേരൊക്കയും,ദേവിയോട്ടസംഭ്രാന്തനായ്. 
ലക്ഷ്മ ണവാക്കുകളോരോന്നുമോരോരു 
തഫ്തവിഷലിഫ്നാരാചമെന്നപോല് 
സാധ്വിയായ് സനുണ്ണഗദിണിയാകുന്ന 
ധാത്രിപൃതീകണ്ണരസ്ര്േകടന്നിതു. 
കണ്ണംചെപിയുംപുകഞ്ഞുകേണാളവാം; 
മണ്ണില്വിണിട്ടൊട്ടരുണ്ടുമോഫിച്ചവഠം; 
പിന്നിടതാനേവിലപി പൃമേപ്ല്യമേ- 

“ലെന്നെജ്ജനിപ്പിച്ചതെന്തിനായീശ്വര, 
ദഷ് കൃതമിത്തയ്യുചഛമു൯പെന്തുഒ ലയ്മകുഞാ൯ ? 

ആക്കിങ്ങു ചത്തീപ്പിയോഗംവരുത്തിഞാന്? 

നല്പമുനിമാരൊടെന്തുചൊല്ലേണ്ടുഞാന് ? 

സല്ക്കമ്മമെത്തോന്നുഞാനനുഷ്യിയ്ക,ണം? 

എനന്െറശരിരമീഗംഗയിലാ ഹ്രിഞാ- 
നെന്നുടെദുഃഖംലഘൃപ്പെടുത്താ,മതും- 
ഭര്തൃതവംശാങ്കരംഗഭേവഹിയ്യ,യാല്, 
കത്തപ്ൃമപ്ലാതെപോയിതെന്ദൈവമേ 
പിന്നീടുലക്ഷ്മണനോടുചൊല്ലിടിനാഠം:- 

10 

എന്നെയുപേക്ഷിച്ചുപോകനിബാലക; 

ദു:ഖാപഗയില്ഞാന്കിോട്ടൊഴുകുന്നു; 
നില്ലൃകി,ല്ലിങ്ങടിപററാതിടയ്യ്ഛഞാ൯. 

രാജാഇജ്ഞമേലുംനടത്താ൯കുമാരക, 

പ്യാജഹിനംനിഷ്ടയോടിരുന്നിടുനി. 

ഞാന്ക്രപ്പിടുന്നതായ് മല്ഗ്ലൂരുവൃന്ദത്തൊ- 
ടാകെപ്പുറവാനപേക്ഷിപ്പ ബാലകാ 
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എന്നതുപോലെ,ഞാന്രാജനേക്ക്മിട്ടു 
നന്നായ് ക്കുശലങ്ങറംചോദിപ്പുതോതണേ. 
ഇത്രയുംക്രടാതെ,ധമ്മൈ കതാതനാം 
ധാത്രീപതിയോടിതുംക്രടിയോതുക:-! 
സ്ര്രികഠംക്കുദൈവമാംഭത്താ,വതുലാശാല് 
ലോകപ്രിയ,ഭവാനുള്ളോരപവാദ_ 
മേതുചെയ്തുംതീത്തുകൊള്ളേ ണ്ടവളഹം 
നീതിമന്,ദു:ഖമെനിയ്ക്കില്ല;തേശുദം. 
ഞാന്പെററനന്തരംപഞ്ചാഗ്ിമധ്യ ത്തില് 
താപാവെടിഞ്ഞു തപ്പസ്സു൭ ലയ്ക്കിടടുവന്. 
വണ്ണാശ്രമധമ്മപാലനലോല,നീ 
വന്തപംഒ ലയ്യുമിവളെയുംക്രടപേ, 
വേറേതപസ്വിനിമാരെയെന്നോണമേ 
ശ്രറോടുകാക്കുവാനത്ഥിച്ചിടുന്നുഞാ൯? 
പിന്നി,ടെടുത്തുചൊല്ലീടിനാഠം ചിന്തയോ. 
ടന്നതയാംമതിശാലിനിശാന്തയായ്. 
ലക്ഷ്മണ!ഗഭിണിയാമിവംം തന്നെനി, 
സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിഗ്ണുമിയ്കമാരക!? 
എന്നുംപറഞ്ഞുപിരമിച്ചു;പിന്നെയും 
തന്നുള്ളൂ വെനത്തുവിലപിച്ചിതേററവും. 

ഹന്ന ൭. ചയ്യപോയസ്തുമിയ്യ്രാ൯തുടങ്ങുന്നെൊ 
രച്ചന്ദ്രനേപ്പോലെ,നിഷ് പ്രഭാമുത്തിയായ് 
ലക്ഷ്മണ൯,ദേവിവ ചനംശൂവി,ച്ചതി_ 
വിക്ഷോദഭഖിന്നനാ യ് പുക്കിതയോധ്യു യില്. 
ദേവിതന്ലാത്തകഠംശിഷ്യയ ര്പറഞ്ഞറി._ 
ഞ്ഞാവിപ്രസല്ഗ്ലുരുവാല്ലികിതാപസന്, 
വേഗേനവന്നു,പിതാവിനേപ്പോലവേ 



221 
തം. ലം 

അധ്യായം ൭ ശ്രീരാമാ 

ദേവിതന്മാല്പറഞ്ഞൊട്ടുശമിപ്പിച്ചു 
പിന്നിടുതന്നുമടനല്ലോരുടജ ത്തില് 
വന്ദ്രയാംദേവിയേപ്പാപ്പ്രിച്ചുസൌഖ്യമായ്. 
താപസിവ്ൃന്ദത്തിനൊത്തപോല്ദേപലിയാഠം 
താപാല്,വ്രതാദികഠംചെയ്തുപോക്കീദിനം. 
രണ്ടുമനോരാജ മുണ്ടാകുകൊണ്ടു,താ൯ 

കൊണ്ടാടിയെന്നേപറയാവുജീവിതം. 
ആയതിലൊന്നു--താ൯പെറവശിശ്ുവിനേ 
ന്്യായമായിട്ടുവളത്തേണമെന്നതും, 
മറേറതു:-തനന്െറപവിത്രതയത്രയും 
തെററാതെനാട്ടാക്കബോധ്യമാക്കെന്നുമാം. 

൧൬൩--- ദേവഖി,യഥാകാലമമങ്ങുപ്രസപിച്ചാഠം 

ദേവാഭര,സൂര്ൃയസോമോപമബാലരെ. 

വാല് മികിതാപസവര്യ൯കുമാരക് 
പേണ്ടുന്നസംസ്ത്രാരമൊക്കെനടത്തിനാന്. 
ചേരിട്ടിതു,സാമഹുത്തേ*കുശലവ-?? 
ന്മാരെന്നുരണ്ടാഠംക്കുമെത്രയുംയോഗുമായ്. 

വിദ്യ കളെല്പാംമഹഷീിമുഖാന്തിര- 

മാശ്രയി,ച്ചിങ്ങോട്ടവന്നു,കുമാരരെ. 
ആദികവിയായതാന്൯രചിച്ചുള്ള താ- 

മാദികാവ്യം,ശ്രതംൃരാമായണം,മുക്തി- 

സാധനം,ക്ഷു,ല്പ്പിപാസാപഹം,പിയൂഷ- 

മാധുരീപൂദ്ട്റ,മവക്കേകിമാമുനി. 
അശനെറസല് ഛായയാകുകുമാരക- 

രച്രഗുണങ്ങളാത,മാതൃവിയോഗമാല് 
തങ്ങടെയോഗു തകൊണ്ടുശമിപ്പിച്ചു 

മങ്ങാതെയങ്ങുവസിച്ചിതെല്ലാവരും. 



€, വതാരം ഈശ്വരാവതാരങ്ങം കഥ 

൧൬൪ ശ്രി രാമചന്ദ്രന്െറദിപ്ൃമാഹാത്മയ വും 

വിദ്യ) വുംവാത്തല്യവായ് പുംവിവേകവും 
മാനുഷാരിതമാംയോഗു) തസവ്വവും 
മാതൃകതന്നെയാ;മായതുപോലപേ, 
വൈദേഹിദേവിതന്നുല്കൃഷ്ടജന്മവും 
വന്ദ്യ മാംഭരതൃപ്രണയവുംഭക്തിയു- 

മുന്നത ചാരിത്രശുദ്ധിയുമോക്കലേ, 
വന്നിടുമത്ജഭുതംമന്നിലെവക്കുമേ. 
എന്നാ,ലൊരുത്തക്കമിശ്വരോദ്ദേശ്യങ്ങ. 
ളിന്നതെന്നോക്കകതിരെയസാധു മാം. 
ബാല്ലേവിവാഹംനടന്നോരവക്കന്നു 
പ്രായംവളന്നപോല്നി മ്മലരാഗവും 
പ്രേമംപ്രണയവുാവാച്പുവന്നായതിന്- 
സമ്മേളനാലവരൊന്നായ്വളന്റിതു. 
രാജ നെറരാജ്യാഭിഷേകവിഘ്ങ്ങളും, 
നിജ്ജനക്കാട്ടിലെവാസവമോക്കനാം. 
അപ്പൊൊഴു തൊക്കെയെതൃശക്തി-വേഗങ്ങ_ 
ളെപ്പേരുമേറെറന്നിരിയ്ക്കിലും,ശാന്തനായ് 
നന്നായടങ്ങിയൊതുങ്ങിനിസ്വാത്ഥനാ,- 
യുന്നതമാംഗുരുഭക്തിയുംസ തൃവും 
കാണി,പ്തുകളിലൊന്നാമനെന്നു,താന്൯ 
കാ ണികഠംക്കൊക്കെയുംബോധംവളത്തിനം൯. 
കാനനവാസകാലത്തു,ത൯ധീരത 
മാനംപരാക്രമംപൌരുഷംശ്രദ്ധായും 

കമ്പ മിപ്ലാത്തവിപല് സ്ഥൈറ്യവീര്യങ്ങള്ം 
വ൯പെഴ്ുംതല്പൃറലയുക്തി.താപങ്ങളെ- 
യേതിനേയുംതെ റയുള്ള ലൊതുക്കിട്ടു 
കാതരൃമില്ലാത്തകൃത്യകാരിത്വവു- 



1 രപ ത്തുള്ള ന്തു; 

മിങ്ങനെയുള്ള പുരുഷഗുണങ്ങളി_ 
ലിങ്ങെതിരില്ലെന്നുകാണിച്ചുരാഘവന്. 
രാജ്യംഭരിച്ചനാഠംബന്ധുജനൈഷിയായ് 
രാജധമ്മോത്സുക൯വാണാനചങഞ്ചലം, 

രാപ്പുകതുസ്വപ്രജ ാസരഖ്ൃയസാകത്യങ്ങം 

ലേഡ്ഡ്യാ൯മുതിന്നവരുത്തിസുഖങ്ങളും. 
എത്തചിപരിതശക്തിതടുക്കിലു. 

മിത്രമാത്രംപുരുഷത്വസല് പഞ്ജമായ് 

പ്യാത്തലപാത്ഥിപരില്ലെന്നുസവൃക്കു - 

മൊത്തപ്പുമാണുമായ് ബോധ്ൃമാക്കീടിനാന്.- 

൧൬൭--- ഭ്ദേഷിയാകട്ടെ:-വിപിനേകമിതാവു 

പോവാ൯തുനിഞ്ഞതില്,കണ്ഠിതമാവട്ടെ, 
വല്പുതുഛശാറൃ മാവട്ടെനടിയ്ക്രാതെ, 
ചൊല്ലിനാഠം ഞാരുംവരുന്നെന്നപേ ക്ഷയേ. 
ഏതൊരുമാതൃകാപത്തിയുച്ഛമൊത്തപോരല് 
പ്രിതിയോടേചനംപുകിഭത്താലൊടും. 
ഫഘോരപിപനത്തിലപ്രതിക്ഷ്യങ്ങളായ് 
പാരമാപശ്തുകഠോരമായ് വന്നതും 

പാരംവിശന്നുകല്ലുംമുള്ളമേററതും 
സാരമാക്കി,ലതുംസരഖ്യമായെണ്ണിനാഠം. 
എത്തുകൊണ്ടെന്നാല്വരന്െറസകാശത്ത- 
ചെനത്തുംസതിരത്നമോത്തിതുസരഖ്യുമായ് . 
രാവണന്ദേവിയേമോഷ്ടിച്ചതുനേര 
മാവിര പത്നിയാളേററവുംതീക്ഷ് ണമാ 

ധൈമ്യവുംവിര്യവുംകൈക്കൊണ്ടുസിംഹ।ത൯- 
ശാ മോടായവനേച്ചെവുത്തിടിനാഠം. 
അന്നുത൯ഭര്തൃനാമംസദാചൊള്ളി,യാ- 
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ദ്ാനൃരൂപംപരംധ്യഠനിച്ചിരിയ് താന് 
തന്നുടെകൃത്യമെന്നോത്തവത്തി,ച്ചതി- 
ലന്യമാംധനു)തചൊല്ലവാനെന്തുവാന്? 
രാക്ഷസനിഗ്രഹാനന്തരംദേവിയാഠം, 
സാക്ഷിയായഗ്നിപരിക്ഷചെയ്യീടചാന് 
ഭത്താവുകല്ലിച്ചനേരം,മടിയ്മ്രാതെ 
തിത്ഥത്തിലെന്നപോല്,കത്തുന്നവാഹ്നിയില് 
ഗാത്രംകുതുഹലാല്മുക്കിക്കളിച്ച,ത൯൨ 
ശുദ്ധിബോധ്യപ്പെടുത്തിടിനാഠം സാധവിയാഠം, 
ഭത്താവിനുംഗുരുഭൂതനുംരാജനും 
മിത്രസംബന്ധികംകാണീജനത്തിനും 
ദിപ്യ്യോപദേശമാണന്നുകൊടുത്തതു 
ദേവി,ത൯കര്മ്മങ്ങഥംകൊണ്ടുപേണ്ടോളവം. 
യാതൊരുനാരിയുംതന്നോടുതുല്യയായ" 
ജാതരായോ൪കളിലില്ലെന്നുകാട്ടിനാഠം. 
നാരിഗു ണംകൊണ്ടുജാനകിപോലപവേ, 
പൃരുഷധര് മ്മേണശിലവാന്രാമനും 
ലോകത്തിലുന്നതസ്ഥാനമാന്നാഃരിനി 
ലോകത്തിനെന്തുപദേശംകൊട പ്പനാം? 
എന്നോത്തനേര,മിമാതൃകരണ്ടിലു- 
മരന്നത്യമാക്കക്രടുന്നെന്നുകാട്ടവാന് 
തമ്മിരുപ്പരിക്ഷിക്കയായിരിയ്യരാമിതു. 
മെന്നേനമുക്കോത്തുകാണുകില്ത്തോന്നിട്ട. 
അല്ലെയകി-ലുന്നതസ്ഥാനം,പുരുഷനോ 
കല്യാണിമാക്കോലഭിയ്യന്നുവെന്നുനാം 
കാടിക്കൊടുക്കണംലോകത്തിനെന്നോത്ത്ര 
ക _ ൨ദപഷ്ഠകളായുംഭവിച്ചിടാം. 

൧ന൬ുന്നു സ്തൃരജ യിപ്പിപ്പരീക്ഷയി$-ലല്ലെങ്കി. 



അധ്യ്യായം ൭ ശ്രിരാമാ 

ചേതുഗു ണത്തിന്നുമെച്ചുമുണ്ടായതും? 

സു ഷിച്ചു പിക്ഷിയ്മ,നമ്മഠം,രണ്ഭാംകളും 
ദിക്ഷിച്ചതുംതല്ഫലംവന്നുചേന്നതും. 
ലോക പവാദംശ്രവില്ൃവപോ,തമ്മഹാന്൯ 

ലോകൈകപാല,നാവണ്ണാശ്രമാശ്രിത൯, 
താരാപതിയായ്രുമാജാരനായുളള 
വിരനാംബാലിയേദാരണംചെയ്യുവന്, 
എര്ന്താന്നുചെയ്തൂ? ദുരവാടിയേക്കൊന്നിടാം; 
വാസ്ത വംരാജ്യത്തിലെങ്ങുംപരത്തിടാഠ; 
അശഗനിപരിക്ഷാദിചേണ്ടംതെളിവുകം 
ലക്ഷ ത്തിലപ്പൂ ഠദുക് സാക്ഷിചൊല്ലിടും. 
പേശാ-കള യണംദേചിയേയെങ്കിലോ 
നേരേജനകഗ്ഗ ഫത്തിലയച്ലിടാം. 
എന്നാ,ലിതൊക്കെയുംതന്മെറമനസ്സിനെറ 
നിന്ദ്യമാംദാര്ബ്ബല്യയസാക്ഷിയായേവരൂ. 
അല്ലെങ്കിലോ-ധര്മ്മനിഷ്ടയിലസ്ഥിര- 
നല്ലോ രഫുവര,നെന്നുംവരുത്തിടാം. 
നോക്കുക-സനൂണ്ണഗഭിണിയായിട്ടു 
മന്നേരമേതന്നെകാട്ടിരക്കളഞ്ഞിതു. 
പിന്നിടുവേറിട്ടുപേട്ടില്ല;യെന്നല്ലം 
വന്നിതാവശ്യമന്നേരത്തുക്രടിയും 
ദേചിതന് ബിംബംസുലന്ണുത്തില്നിര്മ്മിച്ചു & 

ഭൂവാസവന്,തനെറയകങ്കമലങ്കരി- 

പ്പി നസതി ചലമായദിമാണിക്ൃമി- 

വന്ദ്ു യാകന്നെന്നുലോകേവിളക്കിനാ൯. 

ഇ ആഅിനെതന്നുടെസധ്യസ്വവുംത്ൃജി- 

പുങ്ങു നടത്തിജനരഞ്ജനംസൃപന്. 

സ്വ "തകാരൃത്തിനോഭാരൃയേച്ചൊല്ലിയോ 



വതാരം ഈശ്വരാവതാരങ്ങറാം ു 
തി ലം ൽ യി യ തായം 

പി൯തിരിച്ചില്ലധര്മ്മത്തില്നിന്നേതുമേ. 
പുണ്ണമാംതന്നുടെവിശ്വാസവുംപരി- 
പൂണ്ണമാംപത്തിപ്രണയവുംകാണിച്ചു 
സ്വന്തധര്മ്മംനടത്തിടന്നതിന്നു,താ_ 
നന്തരഹഗത്തിലുറച്ചിതത്യാഗിയും. 
ഇത്രയുമഗ്രപ്പരിക്ഷ൭ ചയ്യെക്കിലും, 

പാത്ഥിപന്തോല്ലപ്ലാതെകൈക്കൊണ്ടിതു ജയം. 
ദേവിയോ-പിന്നെപ്പരിപുണ്ണഗഭിണി: 
ദൈവമായ ത്താ൯കരുതിടുംരമണനാല് 
നിഷ്ട്രാരണംഹന്ത! നിഷ്രാസനംചെയ്തു, 
൪വമൃതിടകപുണ്ണമ മുഠറവന്വന്തരേ, 

കുററമെന്തോന്നുതാ൯ചെയ്തുലെന്നെങ്കിലം 
ചെറവപോലുംപറഞ്ഞിലപ്രിയതമന്. 

എത്രയുംനിചനിചങ്ങളായ് ത്താ,നപ, 
ഭരതുബിജംവഹിയ്യ്ഛന്നപളോത്തിടാം. 
അങ്ങിനെയുള്ളോരുദേപിതന്ദാപികഷ. 
യിങ്ങഗ്രഹിയ്യനാംശേഷമെന്തുണ്ടായി ? 
പാരംവിലപിച്ചു,മുജ്ജന്മപാപമാം 

കാരണമെന്നുസമാശ്വസിക്കുന്നിതു. 
ഭരതുലിയോഗംപൊവ്വത്തുജീപിയ്കു യി 
ലാസ്ഥയില്ലെങ്കിലും,മിത്രകലത്തിനെറ- 
യസ്ത്ി വാരം,താന്വഹിയ്മ,യാല്,ജ്ജീവിച്ചു- 
നിത്തേണമായ,തെന്നോക്കുന്നുതി്രമാഡ്. 
പാപ്പംശമിയ്യുഛവാന്വേണ്ടിവ്രതസ്ഥയായ് 
പാവനിശുദ്ധതപസ്സിന്നൊരുങ്ങുന്നു. 
തന്നില്പ്രിയതമന്ചെയ്യതിന്നൊക്കെയും 
നന്നായ് പലപലസ്റ്ായമുണ്ടായിടാം; 
ഇന്നിമേലുംപ്രിയന്ധര്മ്മംചരിയ്ക്ട്ടെ.. 
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യെന്നോത്തൂുദൈവത്തൊടത്ഥിച്ചിടുന്നിതു. 
ഓത്താലിതിന്നപ്പറത്തെന്തുനാരിയില്- 
പ്പേത്തുംകഠിനപ്പരിക്ഷണംചെയ്തിടാം? 
ഒന്നുപോലുംതെറവുകണ്ടി,ലവകളി- 
ലെന്നേചറജാവിതേവക്കമൊന്നുപോല്. 
ഈനിലയ്മുബുജനേത്രനുംദേവിയു- 
മന്പോന്പമൊട്ടം കവിഞ്ഞുകാണ്മിലനാം. 

സന്യാസിയാംവിവേകാനന്ദയോഗിയും 
നന്നായ് വിവരിപ്പഘോഷിച്ചിടുംവിധം 
ഓരോന്നിനുക്ള താം സ്ഥാനത്തതാതുക- 
ളോരോവിധത്തില് മാഹാത്മ്യംവഫിച്ചിടും. 
ഒന്നിനേക്കാളൊന്നുമേലെയെന്നെ്്്റവാ- 
നൊന്നിനേപ്പുററിയുമാരുംതുനിയേണ്ട.? 
സ്ര്രിയയ്ഛചേരുന്നഗുണത്തേങ്ങയിയ്മുചവാ- 
തൃക്കുക്രടുംപുമാനുള്ജ ഗുണത്തിനു : 
അല്ലല്ല -നേരേമറിച്ചാണാതെന്നൊരാഠം 
തെല്പപോലം വിവാദിപ്പാ൯തുടങ്ങൊലാ; 
്ടുംസമമാണ,തെന്നുള്ള തത്വങ്ങറം 
പേണ്ടവര്കാണ്മാന് വെളിവാക്കിയിയിവര്. 

സ്ര്രീപമാന്മാരൊരേനാണ്ൃത്തിനുമ്ള താം 

രൂപഭേദങ്ങളാം രണ്ടുവശങ്ങളുാം. 

ഈവിധംശ്രേഷ്യമാംതത്വം/ഗ്രഹിച്ഛുനാം 
പോവൃക-ശേഷംചരിതവും കാണണ. 

ഇപ്പുരമാത്ഥങ്ങറം, പൌരുഷംനേടവാ൯ 

താല്പര്യമാന്നിന്നു ഭാരതഭൂമിയില് 
ശ്രദ്ധിച്ചിടടംനാരിമാരു,മവര്കളെ 
ബുദ്ധിതിരിച്ചിട്ടുപ്രേരണം൭ ലയ്കിടം 

പുരുഷന്മാരു, മറിയുന്നതേററവും 
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സാരമാമുല്ക്കഷഹേതുവായ് തീനിട്ും. . 

൧൬ ല്വയകികാതിതരാണെങ്കിലും മത്വരാം- 

കാകല്സ്ഥദേവനും പത്തിയുംതങ്ങടെ- 
കമ്മങ്ങറം, മരത്യക്കുമാതൃകയാക്കുവാ_ 
നിമ്മട്ടുമരതൃരായ് ചെയ്തുകൃത്ൃങ്ങളില്, 
തത്വംപലതുംമറഞ്ഞുമേവുന്നവ 
മത്രനാം ചിന്തിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളേ ണ്ടതാം. 
സീതയേതള്ളിട്ടവക്ക,തില്ശമ്കയേ, 
ഭിതിയോവന്നതായിക്കാണ്മാന്കഴിഞ്ഞിടം; 
വിശ്വാസമുള്ള. വരേതുകായ്്യങ്ങളും 
ക്രസാതെചെയ്യുന്നു, ക്ലേശമില്ലായതില്. 
വിശ്വാസമാരേയും രക്ഷിപ്പുകൊണ്ടിട്ടം; 
വിശ്വാസിസിംഫത്തിനേയുംമരുക്കിട്ും; 
വിശ്വാസിസാഗരംസവ്വുംകടിച്ചിട്ടം; 
വിശ്വാസിസാഗരംചാടിക്കെന്നിട്ടം; 
വിശ്വാസിസാഗരേസേതുനിര്മ്മിച്ചിടും; 
വിശ്വാസിമാറില്വഫിയ്യച്ചംഗജത്തിനേ: 
വിശ്വാസിതന്തലവെട്ടിഹോമിച്ചിട്ടം; 
വിശ്വാസിപാമ്ചിന്ഫണവുംമെതിച്ചിട്ടം; 
വിശ്വാസിവെല്ലംരിപുക്കളേസവ്വവും; 
വിശ്വാസമാകുന്നുസര്വ്വജയങ്ങളം. 
വൈദേഫിനിര്ദ്ദോഷയെന്നപിശ്വാസമാം 
ദേവനേധൈയ്യപ്പെടുത്തിയിസ്സാഫഹസേേ. 
അഭ്ാസികഠംതന്റെറ കുട്ടിയേദ്രത്തി 
ലാഞ്ഞെറിയുന്നതുദര്ബുദ്ധിമുലമോ? 
അല്ലല്ല! വിശ്വാസമുണ്ടുത൯ന്കഞ്ഞിനു 
തെല്ലുമേല്ലില്ലല്പലെന്നുതന്മാനസേ. 
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ആ ദംപതിമാക്കതങ്ങളിദ്ദേഹമാ- 
മെന്നല്ല; ജിപനാണെന്നാണു; ബോധവും. 
ദേവിയ്യച്ഛഗഭമായ്; ജിചിതസാഫല്യ- 
മാവന്ദ്യരാരേണ്ടുപേക്കുമുണ്ടായ് സമം. 
പിന്നെ,യിവേഷത്തിലൊന്നിച്ചുവാണുകൊ- 
ണ്ടൊന്നുംനടത്തുവാനില്ലെന്നുകാഞ്ങയാല്, 
ലാകികാതിതര്പിരമിയ്യു്ഛവാനോത്ത്ത 
ലോകബോധു ത്തിനായ ചെയ്യുതിതെന്നുമാം. 

൧൬൮--- ഭരായ്യ വിരഹാത്തനാകിയ രാഘവന് 

ധെൈധയ്യയംപിടിപ്പപുടപാകുമെന്നപോല് 

രാജ്യംഭരിപ്പ വാഴുന്നകാലംതത്ര 
പൃജ്യനാംമൈത്രാവരുണിയെഴുന്നള്ള।. 
പൃജില്പുസ ല്ക്കരിച്ചോരോപിദശേഷങ്ങറം 
വ്യാജഹിനംപറത്ഞ ങവര്വാഴ്ചപേ, 
രാവ ണനേപ്പതിപ്പസ്താവമുണ്ടായി- 
താവനപരുംപലയസ്ത്രാത്മജപൃത്രനാ.- 

ണെന്നഠിന്നാത്തനായ് ബ്രമമഹത്വാഭയാ- 
ലായതിന്നോതിപ്രതിലിധിമാമുനി. 
സ്യപാപാപഹാവിശ്രുതംശോഭന- 
മുവീശലാളിതമശ്വമേധംമഹം- 
ചെയുവാന്കല്ലിച്ചു താപസഃ;നാലിധം- 

ചെയ്യു വാ൯കോപ്പ്ുകഠംക്രടടിനരേശ്വരന്. 
പീരയോദ്ധാക്കളാശക്ഷിജനത്തൊടും 
സാരമാമശ്വം ചരിച്ചിതെല്ലാടവും. 
സവരാജ്ത്തിലുംവാജിചുറവംപൊഴഴ്- 
തുര്വ്വീശ്വരന്മാരെതിത്താരതില് ല്പില൪. 
സംഗരംചെയ്തുജയിച്ചുതിറവാങ്ങി 
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മങ്ങാത൨ രോടുവിരനാംലക്ഷ്മണന്. 
വേറേചിലന്ൃപര്ശ്രിരാമഭക്തിയാല് 
ക്രറോടുകപ്പുംകൊടുത്താനുക്രല്യരായ്. 
അശ്വംരിരിച്ചങ്ങചെല്ലപോളംജഗ- 
ദിശ്വരന്തിവ്രവ്രതസ്ഥനായ് വാണിതു. 
വാജിതന്പ്രുത്വാഗമനേരഘുദ്വഹന് 
വാജിമേധക്രതുഒ ലയ്ക്ൂഭക്ത്യാസമം. 

കമ്മവിധാനേസഹധമ്മിണിപദം 
കാഞ്ചനസിതയാല്സാധിച്ചരാഘപന്. 
ദേപിയേപുംശ്ചലിയേപ്പോലെതള്ളിയോന് 
ദേവിപ്രതിമയേമാനിപ്പതത്ജുതം! 
ഉ ത്തമചിത്തമാവ'മ മോപൃഷ്ടമോ 
സത്ൃയ,മല്പജ്ഞര്നാമെങ്ങിനെതേറിടം? 
സ്വണ്ണവുംഭൂമിയുംഗോക്കള മാകുന്ന 
വണ്ണമേവക്കംകൊടുത്തുദാനങ്ങളം. 

൧൬൯. ൭ 0 ഗമഫഹഫഹോത്സവംകാണുവാന്൯ കനതൂകാ- 

ലാഗതന്മാരായസജ്ജനപങ്തിയില് 
പാരംകുതുഹലംപുണ്ടവന്നിടിനാര്. 
യജ്ഞശാലാന്തരേവിജ്ഞരാബ്ബാലകര്, 
പ്രാജ്ഞ൯ഗുരുവരന്തിത്തുപഠിപ്പിച്ച 
ദിവ്യമാംരാമച രിതം,സുശോഭന_ 
കാവൃയം,സുഗേയം,സുഖേനപാടിടിനാര്. 
കേട്ടവരാശ്ച ൃമോദപിവശരായ് 
പെട്ടെന്നുദേവനേകേപ്പിച്ചനിന്നിതു. 
ദേവന്കമാരകന്മാരേവരുത്തീടട, 
കൈവന്നമോദേനക ല്വിച്ചു പാട്ടവാന്. 
പാരംഭിദ്ദക്ഷയാമാതാപിതാക്കള:ല് 



മിന ത്തില് ത്ത്തുത്തത്തത്ത്തുത്ത്ത്തു തു 

സാരതരംചെയ്യതിവ്യതപസിനാല് 
ജൂ തനായ വര് 
ശിതാംശുശുഭൂവദനതേജോനിധി- 
യായുകള്ള സന്താനസന്താനകോമളന്, 

പിയൂഷധാരമധുരകളാലാച- 
ധാരയധാരായിതാതുകുന്നതാദ്യമായ് 
ലാരുതചേരുംപടികേട്ട,ഭാഗ്യവാ- 
നാകുംജനകനത്യാനന്ദനിരവൃത- 
നാകുന്നമട്ടി,ലാബ്ബാലകന്മാര്ചെയ്യു, 
സ്വന്ത പരിത്ൃരകഥാമൃതസാരമ- 
തുന്ത,മാദ്ദാരസന്താനപചിപാംസുവായ്, 
ധമ്മിഷ്ഠനാ യ്നി ൫ൃദു9ഃഖി തനായുള്ള - 

കമ്മിതാനാസ്വദിപച്ചാ൯ബുഭക്ഷാന്വിതം. 
വിസ്ത യമോ,ടവരാരെന്നുകേംക്കവേ, 
സസ്തിതംവാല്ലികിശിഷു രെന്നാരവ൪. 
താപസ ന്തന്നെവരുത്തിലിവരമായ് 
താപത്രയാപഫന്൯ന്വാത്തയറിഞ്ഞിതു. 
യാഗത്തിനെത്തിയനാട്ടാരുസവരും 
വേഗേനകേട്ടുകേട്ടി൨ ത്തസവ്വവും 
ദേപിയേവിണ്ടുംവരു ത്തിവേണ്ടംവിധം 

ദേവന്പരിഗ്ഹിയ്യേ,ണമെന്നോതിനാര൪. 
വാല് മികിതാപസന്൯,രാഘവാപേക്ഷയാ- 
ലാനയിച്ചാ൯വിദേഹാത്മജാദേവിയേ. 
നാടിലുംനാനാനഗരത്തിലുതേഥാ 
കാട്ടിലുംവാഴചന്നനാനാജ നങ്ങളും 

കേട്ടിട്ടപെട്ടെന്നുദേവിയേക്കാണു വാന് 

ക്രട്ടമോടേവന്നുതിങ്ങിയസാഖ്വുമായ്. 
പണ്ടങ്ങുലങ്കയില്വച്ചുപവിത്രയാ 
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ളിണ്ടല്ക്രടാതഗ്നിയിങ്കല് പ്പതിച്ചപോല്, 
വിണ്ടൃമിന്നാട്ടകാര്-മുന്പില്വച്ചഗിയി- 
ലാണ്ടുമുങ്ങിട്ടുതന്തുഭധികാണിയ്യയണം? 

എന്നായിരുന്നുഭഗവാന്൯റഭിമതം 
നന്നെന്നുതോന്നിയില്ലനോരമാക്കമേ. 
ദിപ്യസഭയില്പ്രവേശിച്ചു പെട്ടെന്നു 
ദിപ്യനാംവാല്മീകിചൊല്ലിനാനിങ്ങിനെ:-' 

“നാനാമുനികളംതാപസവൃന്ദവയം 

വാനവദാനവയക്ഷരക്ഷോഗണം 
പന്നഗന്മാർസദ്ധാഗന്ധവ്വവൃന്ദവും 

ദീനാനുകമ്പികഠംവൃദ്ധപിപ്രേട്രരും 
മാനപയോഗ്യരുംപക്ഷിമൃഗാദിയും 
ധന്പങ്ങഠംസ്ഥാവരജംഗമംസവ്യവും 

ഇന്നുലോകത്രയവാസികളേവരും 

മാനമോടെന്നുടെവാക്കുകേടിടണം 
ജാനകി സംശ്ുദ്ധയാണെന്നുകാടിനാഠം 
മാനവമധ്ൃത്തില്മുന്പങ്ങുലങ്കയില്. 
ആയതിരിക്കട്ടെ-ഞാനറിയുന്നിതി. 
ങ്ങായതശ്തദധിമഫഹത്വമിദ്ദേവിയില്. 
എത്രയോകാലംകഠിനതപപസ്സഞാന് 

പാത്തലേചെയ്തുഫലങ്ങംനേടീടിനേന്, 
ദേവിയ്യചദോഷമൊരിഷലുണ്ടെ്കിലോ 
വെന്തുവിഫലമാകട്ടെന്തപ:ഫലം.? 
എന്നുപറഞ്ഞുവിരമിപ്പുതാപസന് 
വന്ദ്യയാംദേവിയുംസത്യത്തിനുന്നിനാഠം. 

ആരുംപ്രതീക്ഷിച്ചപോലല്ല,ദേവിതന് 
ഗീരുകഠംവന്നതു;ദേവിചൊല്ലീഴിനാംം: 

"സൂര്യാന്വയമണിദീപമായ്മിന്നീട. 
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മാത്ൃനാംദാശരഥിമമവല്ലഭന് 
ധന്യനിദ്ദേവനില്സംശുദ്ധാഭക്തഞാ- 
നെന്നുവന്നിടുകിലേതുമേലൈകാതെ. 
പന്നഗശായിതന്പത്തി,യിസാധ്വിയ്യ, 
തന്നില്ലയിയ്മ്ഛവാന്മാഗ്ഗംതരേണമേ. 
എന്പ്രാണനാഥനാംശ്രീരാമചന്ദ്രനേ 
സപ്രമോദംഞാന്൯പരിചരിച്ചെങ്കിലോ, 
പന്നഗശായിതന്പത്തി,യീസാധ്വിയ്യ, 
തന്നില്ലയിയ്യുച്ഛവാന്മാഗ്ുംതരേണമേ. 
ഞാനെന്കരണങ്ങളാലേയൊരിയ്മ, ലു- 

മന്യനേച്ചിന്തിച്ചതില്പയെന്നാകിലോ 
പന്നഗശായിതന്പത്തി,യിസാധ്വിയ്യ 
തന്നില്ലയിയ്യു്വാന്മാഗ്രംതരേണമേ.” 
ഇങ്ങനെചൊല്ലിയനേരത്തു,തല്ക്ഷണം, 
അങ്ങുഭൂപൊട്ടിപ്പിളന്നിട്ടതില്നിന്നു 
കാണായതേജസ്വരൂപിണിദേവിയാഠം, 
തൂ നുധരാസുതയാളെയെടുത്തിട്ടു 
തന്നുടെയങ്കത്തില്വച്ചു,ഭഗവാനു- 
മൊന്നുപകച്ചുതടുപ്പാ൯തൂടങ്ങവേ, 
ജാനകി,കാന്തനെകൈക്രപ്പിടടംവിധൌ, 
താനേമറഞ്ഞിതാഷഛിദ്രത്തിലൃടവേ. 

൧ഠെ--- അഅപ്പൊഴാസംസത്തിലുണ്ടായവിദ്രമം; 

കെല്ലില്ലതെല്ലമിന്നോണമെന്നോതുവാന്. 

ഏററംവിവശനായ് വന്നുഭഗവാനം; 

കുററംവെടിഞ്ഞുള്ള നജര്വിമുഡ്ഥരായ് ; 
വത്സലമ്മാരാകശലവന്മാർതദാ 

വക്ഷസികൈവച്പവഷിച്ചുകണ്ണനീര്; 

സച്ചിദാനന്ദൈകനിഷ്ടരായ് ത്താപസാു- 
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രുച്ചംവിലപിച്ചുസാധ്വിമാര്സവരും; 
പഠരര്പശ്ചാത്താപമഗ്നരായ്ത്തിന്നിതു; 
നേരാംസ്വബുദ്ധിമറന്നിതെല്ലാവരും, 
കാര്ൃങ്ങളൊക്കയുംമാറി;യജ്ഞംതീന്നു; 
കല്യാണദന്മാരഗമിച്ചാർസകലരും. 

൧൧- ദേപകളാലങ്ങുപാസ്വനാംരാഘപന് 
ഭൂവിതുകാത്തുകുറച്ചനാഠംക്രടിയും. 
സ്വന്തധാമേലയിച്ചീടുവാ൯പിന്നീടു 
ലിന്തിച്ചുരാജയംകശങ്കലപ്പിച്ചിതു. 
പിന്നിടുമാതാക്കളോട്ടംസഫോദരര് 
തമ്മോടുമൊത്തുസരയുനദീതടം 
പ്രാപി,ച്ചതില്ക്കുളിച്ചെത്തി,ചൈകണ്ണമാം 
പ്രാപ്യമാംധാമേലയിച്ചാ൯ഭഗവാനും 
ദേവകഠംന്ദുഭികൊട്ടിന്ത്തംചെയ്തു 
പൃവുകംവഷില്ലൂഭകതയഠ,പുകൃിനാര്. 
ഭോ; ദേവരാഘവ രാമചന്ദ്ര,വിഭോ! 
ഭൂതസ്തൃഷ്ണിസ്ഥിതിഡംഹാരകാരക! 
ഒവെകുന്നവാസ,പുരുഷോത്തമ,ഫഹരെ! 
വൈകാര്യ ഹിന,വിധിനുതപിക്രമ! 
പങ് തിമുഖാരേ,ഹരേ,തീത്ഥകീര് ] 
പുണ്ഡരീകേക്ഷണ, മാധവ, കേശവ! 
വാസുദേവൃതവതൃപ്പദഭക്തിയില് 
പാസനതോന്നുവാന്വാഷ്ുന്നുസന്തതം. 
മേലിലുംഞങ്ങളെ ഖേദമണയാതെ 
നിലാംബുജേക്ഷണ,കാത്തുകൊള്ളേ ണമേ, 
ഇപ്രകാരംകമലോത്ഭവദേപനും 
സപ്പ വിഭൂഷണന്ദിക്പാലവ്ൃന്ദവ്വം 
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നിന്നില്ല ാതുത്്തത്തത്്തത്തത്തളുത്്തുത്്തു 

ലൊല്ലിസ്തൃതിച്ചുനമിച്ചുഭജിച്ചവ- 

രെപ്പാവരുംസ്വസ്വധാമങ്ങറംപുകിനാര. 

യും... 

ഭക്തപ്പിയ,രാമ,രാഘപ.ശ്രീപതേ, 
മാത്താണ്ഡഗോത്രജ,മാനവപനായക! 
തൃപ്യാദപങ്കജേപിണുവണങ്ങുവന് 

മല്പ്പാപസംഫതിരിപ്പാ൯തൊഴുന്നഞാന്. 
പുണ്ഡരികാക്ഷ,ഗോവിന്ദ,ഭക്തപ്രിയ, 
ചണ്ഡാംശുശിഷ്പ്രിയ,ഫഹരേ,പാഹിമാം. 
വ൮്വാസുദേപ.മുകുന്ദാനന്ദകന്ദള, 
വാസവവന്ദിത.,സന്തതംതേനമ: 

ലക്ഷ്മരീരമ ണ,വിശ്വംഭര,പാഹിമാം. 

രാക്ഷ സകാന്താരദവാനല,തൊഴാം. 

മിനാമസൂകരംഘോരനരഹരര്രി 

വിര പാദംപൃണ്ടവാമന൯ഭാഗ്ഗപ൯ 

ഘോരദശമഖദാരണ൯സിരിയും 

കാരുണകലാണരൂപന്ജനാദ്ദനന് 

കലുിയുംമറവവിലിധലിധങ്ങളില് 

മുക്തിസ്വരൂപങ്ങളായ് പിറന്നെങ്ങളെ 

രക്ഷി പ്പിടുംപക്ഷിലാഹന,സന്തതം 
രക്ഷിയ്കരനിതുംമുകന്ദ, തൊഴാം! തൊഴാം! 

തൃപ്പാദഭക്തിയെന്നുംക്കളേചേക്കണേ 
സല്പ്പുതേ,സ്വര്പ്പുതേ,സിതാപതേതൊഴാം. 

ശ്രീരാമാവതാരം കുഴിഞ്ഞു. 

ഏഴാം അധ്യ്യായം സമാഏ ശുഭം, 

നി 



കലദേവനും 

ത്രികൃഷ്ണനും 
അനം മ്മ് വ്യക 

അധ്യായം ചി 
ത ക പി 

1. 

ബ്വലദേവ൯. 

(കേക...) 

൧൭൨--- ഒറരോരോലിലകൊണ്ടുപാരിടംപരിപാലി- 
ച്ചാരാമസൌരഭൃശ്രിയപനിചനികളില് 
ചാരുതചേരുംവണ്ണം.ചാത്തിടുംചില്സ്വരൂപന്. 
ചരണാരുണാംബുജകിരണസ്ഫുരണത്താല്, 
രമണിമണീരമാരമണചരിതങ്ങള്ം, 
ട്ടുമണിട്ുതിചേ ാല്,വിദ്യോതിച്ചിടണമുള്ളില്. 
അശമക്തനാണെങ്കിലുംസുശിക്ഷാനിപുണ൯പോര 
നിശ്ശമ്കംചെറവചൊനേോന്നിമ്മ ല,ംനി൯ന്ലിലഞാ൯. 
ശേഷമുക്ളേ ട൦൭ വാല്വാന്൯ശേഷശേമുഷികറ്രാക്കം 
ശേഷിയാകില്ല:ഞാനോപിന്നെയെന്തോതീടന്നു। 
ന്ലേയിലുംഭഗലാനന്െറസല്ക്കഥാപ്രസംഗാല്.തെ. 
ല്ലെ്കിലുംഭക്തിയുണ്ടാം;സ ഇജനംകനിഞ്ഞിടാം. 
ചിന്തിച്ചു ചിന്തില്ലേവമഷ്ഠമാവതാരത്തെ 
ചൊല്ലന്നേ൯ചുരുക്കത്തില്;ബലഭദ്രായനമ: 
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൧൭൦൩-- യ്യൂദപവംശത്തിന്െറയശസ്തംഭത്തില് മിന്നി 
മോദത്തെജ്ജനാവലി_ കണ്ണിനുംകരളിനും 
ഒട്ടുമേയലംഭാവംകാട്ടാതെദാനംചെയ്ത 
വാട്ടമെന്നിയേയാടിക്കളിയ്യംപൃതാകയാം- 
വസുദദവന്നുൃതനെറവാത്സല്യധാമമായ 
രോഹഫിണിദേവിചെറവുപിറന്നാ൯ത്രീമാധപന്. 
ദേവകളെല്ലാംഭൂമി-ദേവിയോടൊത്തുപരി- 
ദേവനംലെയ്തുകൊണ്ടുദേവകിദേവിയിങ്ക 
ലവതാരത്തെച്ചെയ്തുകൂൃഷ്ണുനുംതാനുമൊന്നി 
മു വനംരഹിണേയനവനിയ്മ്ന്നാഠംചെയ്യാന്. 
കാമകോമളനായകാമപാലക൯രാമന്, 
കാമിനി, ലോകോത്താവരനാംരമണനെ 
വരിപ്പാന്പ്രതിക്ഷില്ച *-ഹുനാഠംനയിച്ചൊരു- 
വരവണ്ണിനിയായരേവതിതന്നെവേട്ടാന്. 
ഗോവിന്ദനോടുംക്രടിശ്രോപാലബാലരൊത്തു 
ഗോവത്സങ്ങളേമേപ്പു കളിപ്പുനടക്കുന്നാഠം, 

പ്രചംബാസുര൯ന്കംസപാഷ്ദ൯,മായയാലേ 

ബാലവേഷര്തേവ്റ്ുണ്ടുബാലനായ് പ്പൊരുതിനാന്. 

ബാഹുയുദ്ധത്തില് തോററപ്രലംബ൯,കരാവപോല് 
രരഫിണേയനേ, ക്കംസശ്രീയേപ്പോല്പ്പേറിക്കൊണ്ടാ 

ഭാരദത്തപ്പ്യൊറായ്ക്യാല്പ്പാരമായ് മോഹംപുണ്ടു ൯. 

ചാരത്തു തന്െറഘോരരൂപത്തേദശിപ്പിച്ചാന്. 
ബലി.ധാംബലദേവന്പ്രലംബാസുരതടി 

ദലംപോല്ക്കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞലഫുശരറ്ദ) ത്തേടേ 

ജീവനാം പാവചോത്തിപ്പിണത്തേച്ചണ്ടിപോലെ- 
യവനീതലത്തിങക്കലെറിഞ്ഞാന്ലഷ്ുതരം; 
മകരധ്വജോപമന്മാധവാഗ്രജ൯രാമ൯ 

നല്കിനാ൯മതു ന്മാക്ദമമതു ന്മാക്ദംസുഖം. 
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ദുഷ്ണശക്തിയേത്തട്ടിക്രടട്ടിട്ടനിമ്മിച്ചതാം 

കുട്ടിമംപോലെപാരംപരന്നുതടിച്പ ള്ള. 
മുഷ്ട്രികമാര്ത്തട്ടിക്കല്മുഷ്ഠികധംചുരുടിട്ട 
ഘട്ടനംചെയ്തു-കംസസന്ധികഠംശിഥിലി ച്ച 
പെട്ടെന്നുകൃതാന്തനാമല്ലജീപനംമകൌണ്ട 
രൂഷ്ടിയേച്ചേത്തസിരപാണിതാന്വിജ യിപ്പ്ൂ 

ശിഷ്യനാംസുയോധനനപ്രിയംചെയ്യുമൂലം 
രോഷേണഫലത്ത നാല്ഫസ്പിനപൃരത്തിനേ, 

ക്കൊളുത്തിക്കാളിന്ദിയിലാ്ണൂവാന്വലിച്ചുട- 

നിളക്കിച്ചരിച്ചതാംബലവീരാഡ്യ,ജയ! 
ജയിയ്മ്,സങ്കഷണ,ജയിയ്മു സീരപാണേ, 
ജയിയ്ക്കഹലായുധ,നിലാംബരായനമഃ 
ജയിയ്മരമത്സൃക്രമ്മ സുകര,നരഹരേ, 
ജയിയ്മുതിവിക്രമ,ഭാഗ്ുപ,ശ്രീരാഘവ, 
ജയിയ്മ്ബലദേവ,ദേവകീസുനോ,കല്്നി്റ്, 
ജയിച്ചിടണംനിതവംപാപഘ്ു,രാമ,ജയ! 
ശ്രീകൃഷ്ണുകഥയിങ്കള്ബ്ുലനെറചരിതവു. 
മേകദേശമായ് മേളിച്ചിരിയ്യന്നതുമുലം 
ശേഷമുള്ളേ ടംകാണാംതല്സ്ഥാനങ്ങളിലെന്നാ_ 

യിഷലായ് ലൃുരുക്കുന്നേന്; നമസ്സേ! പരമാത്മ൯! 

പാലാ 
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11. 

ഗോവദ്ധനോദ്ധാരണം. 

ഓം- ത്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമഃ 

മഞ്ജരി. 

രന്. _ “കൂറാമനപ്പൈതം ു ൧ ഓം- “ഓ പ്യതലേ, പൊന്നുണ്ണിക്കണ്ണ 
കാമിതദായക,കാമോപമ! നേ, 
കായാമന്പൃവണ്ണനേ,കാരുണ്ദഗവൃ മേ! 

കാലികഠംക്കാധാരമായുള്ളോനേ!? 

ഗോവദ്രാനാദ്രിയേപ്പ്യൊക്കിനിന്നീടുന്ന 
ഗോവിന്ദന്തന്നെനമസ്തൃരിച്ചും, 
കെട്ടിപ്പിടിച്ചും,തലോടിയും,ലുംബിച്ചം, 
വട്ടത്തില്ച്പുററിവലത്തുവച്ചും 
ആനായരാകവേപിന്നെയുമുള്ള ഴി 

ഞ്ഞാനാകനാഥനേവാ ഷിക്കൊണ്ടാര. 

തന്ദ്രനായ് നന്ദന്നടത്തേണ്ടുംയാഗത്തേ, 
ഇന്നിഗ്ഗിരിശ്വരന്നാക്കമുലം 

കോപിപ്പുവാസവന്പ്പേമാരിപെയ്യിച്ചു 

ഗോപരാംനമ്മളേത്തോല്ലിപ്പാനായ്. 

പൊന്നുണ്ണിക്കണ്ണ,നിന്മാഹാത്മൃയലക്ഷത്തി- 
ലൊന്നെണ്ണ്ണിക്കാണുവാന്ശക്തരുണ്ടോ? 

വെട്ടമിടികളുംഘോരക്കൊടുംകാറവം 



വതാരം ഈശ്വരാവതാരങ്ങറം 2400 

വൃഷ്ണിയുംവിലുത്തുമേറവതുള്ളം 
ഇഗ്ലോപഗോപിമാര്ഗോക്കളിപററിനേ. 

തൃക്കണ്മുനയാല്നിനിരാജനം-- 
ചെയ്തുവിഷമമാംബാധശമിപ്പിച്ചു; 
താന്ത്രികന്നിന്നെപ്പോ ലേവന്പാരില്? 
മുഷ്ലിയാല്ക്കുത്തിയിപ്പ്യതാധീശന്റെറ 
കെട്ടുപൊടിച്ചു,വലംകൈത്താരാല് 
കത്തിയെടുത്തു,കുടയായിടംകൈയില് 
പൃത്ഥ്വിധരനേയിന്നേഴചനാളായ് 
പൊക്കിപ്പിടിച്ച, നീ നത്തനംചെയ്യന്നു; 
പൈക്കളേമെല്ലെച്ചൊറിഞ്ഞിടുന്നു; 
പേണുനാദംകൊണ്ടുപൈദാഫംപോക്കുന്നു; 
കണ്ണ, നിയാഴ്ുന്നു മോദാംഭസ്റ്റില്. 
പൈതലേ, നിന്മുഖേസ്വേദംപൊടിയ്യുന്നി.. 
ലിപ്പിപ്പകൈയില്ഞരമ്പിളക്കം. 
പോരുമേപോരുമീസാഹസംപൊന്നേള്്ി, 
ഞങ്ങളിപ്പുവ്യതംതാങ്ങിക്കൊള്ള ൦. 
വല്പവ- ബാലികമാരിതാത്വല്ക്കര_ 
പല്ലവംമെല്ലെത്തലോടിട്ടന്നു; 
കാളായവര്ണ്ണനേനിന്നില്ലയിയ്കു യാല് 
ക്കൈമെയ് മറന്നുപോയ് കാമിനിമാര്. 
നിന്നുടെ പുഞ്ചിരിപ്പാലില്ക്കുളിച്ചിട്ടും 
നീറുന്നീത്തോഴികഠംതോഴന്മാരും. 
ഇത്തരം ഞങ്ങടെയത്ഥനമയ്യെ, ല്യാമേ 9 
മുത്തുംപവിഴവുംവേണ്ടുചോളം 
ചന്ദ്രികത്താമ്മാളംതന്നില്നിറച്ചിങ്ങു. 
തന്നുകടപ്പാടുതിക്കയാണോ?? 
പെണ്ണായ് പിറന്നുയശോദയ്യു,പിറേറനംം_ 
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ര ാ്ത്തി 

൭ ്ലിയായ്ത്തിന്നപിളങ്ങുന്നോനേ, 

വല്പവിനായിക, തന്മാറില്ച്ചാത്തുന്ന. 

നിലപ്പുതക്കമേ,കൊണ്ടല്വമ്ളിറ്റ 

ഞങ്ങളില്ക്കാരുണ്യം വ്വാ പുനിതുകുന്നു 

മഞ് ജുള പഞ്ചിരിയ്മ്ലാസുദമാ- 

മിപ്പുണ്ടാല്പ്പിയൂഷംനല്കിയശോദഭയ്യുംം: 

ചില്പയായ് മുത്യവേ പ്ൂതനയ്യും. 

ലെല്ലുന്നചെ ലുന്നദിയ്ക്കി ലെല്പാടവും 

ഫുല്പമാംചെന്താര്നിരത്തിടുന്ന 

താവകത്താരടിച്ചാത്തി൯പരാഗത്തെ,- 

ത്വ. ഗാാനചീയൂഷബ്ഭരാന്തിയോടും 

ഗോവുകഠനക്കിത്തുടയയ്ഛന്നു;നോക്കുന്നു 

താവകംവക്രത്യാബ് ജംപേത്തുംപേത്തും. 

ചാടാനായി ച്ചാടായിവന്നശകടനേ- 

പയാടുന്നതിനമു൯പു് ചവടിയാല് 

ചാടിച്ചവിട്ടു, ചവിട്ടിപ്പ്യൊടിയാക്കി; 

വാടാവിളക്കേ! കൈക്കുഞ്ഞാംനാളില്. 

കാററായക്രററന്തൃണവത്തകണ്ണത്തില് 

കററക്കിടാവാംനിന്്ചോരക്കൈകം 

ചോത്തിന്പറത്തേറിലാത്തുന്നമുത്തിത൯.- 

കീത്തി ദുംപാത്രമാംപാശമായി. 

പാല്വെണ്ണമാതരംവിശേഷാര് ഭജിയ്ക്തുന്ന 

പൈതലേ,നി൯വായില്പാരൊക്കേയും 

അമ്മയേക്കാണില്ു പൈയടക്കിടടചാ- 

നമ്മീ ഞ്ഞയാചിച്ചജാലക്കാര ! 

പാല്വെണ്ണവ്യാജേനഗോപവഠുൂജനം 

കാര്വണ്്റ. സൂക്ഷിച്ചസുക്ഷ്മനിധി 
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കൈവരുത്തിടിനാ൯ പാടേകലന്ന നീ: 

കേവലംനിന്മായമാക്കറിയാം ? 

ദുഷ്ടരായിടും ബഖകനഘ൯വത്സക൯- 

തൊട്ടുള്ള ദാനവപ്പ്യാററയെത്ര, 
തിററയാംതിയാംനിതന്നിത് ദ്ൃഹിച്ചുപോ- 
യാററിലേവെള്ള ംകടലില്പ്പോലേ. 

ഗോകുലജിചനാംഗോക്കഠംനിന്ലാഖനാ_ 
ലാകലാവിട്ടസുഖിച്ചിടുന്നു. 
ഭാരതമാതാവിന്൯ വക്ഷസ്പടത്തിലേ- 
പ്യാല് നാഡിയാകുന്നകാളിന്ദിയില് 
കാളിയന൯ുമേളിച്ചു തല്പ്പയസ്ത്ഞ്ചയം 
കാളക്രടത്താല്ക്കാകോളമാക്കി; 
ആകാശ ചാരികറംപോലുംവിലങ്ങാത്ത 
കാകോളമാളും കയത്തില് ച്ചാടി; 
നെന്മേനിപ്പുവൊത്ത നിന്മേനിചുററിയ_ 
ക്കന്മഷക്കാതല്കടിയ്കു്ന്നേരം, 
പട്ടപോലുക്കേ ാരിക്കൊല്പ കാല് കൊ,ണ്ടപന്_ 
പാറപ്പോലുള്ളൊരുപത്തികളില്, 
ശോണ്]് ന്നമേചാത്തിത്തിളങ്ങന_ 
മാണിയ്മ്ക്കല്പിനുംകാന്തിനല്കി. 
നത്തനംചെയ്യൊരുലോകരംഗത്തിലേ 
നാടകസംഘത്തിന്സുത്രധാര! 
ചോരവമിപ്പിച്ചുപാരംതളത്തിയി 
ച്ചേ വടിരണ്ടിലുംകമ്പിടീച്ച, 
ഘോരനാംസര്പ്പുത്തേദൂരത്തകററി നീ 
മക്കളേമാതൃമുലപാലുട്ടി. 
നിത്യവു,മിക്കാണും രൂപമെന്നുളള ത്തില് 
ൃത്തംവച്ചെന്നും കളിയ്യേ, ണമേ.? 



243 അധ്യായം ൮ ഗോവദഭ്ധനോ 

൧൭൫൭--- തരത്തവ്വിലിന്ദ്രനുംദേവകദംബത്തോ. 

ടൊത്തുദിവത്തിങ്കല് നിന്നിറങ്ങി, 

മുത്തിത്രയത്തിനുംമുലമാമിശന്െറ 
കാല്ത്തളിരകമ്പിട്ടുക്രപ്പിച്ചൊന്നാന്:- 
/ദേവദേവേശ്വര, ദേവകീനന്ദന, 
കൈവല്യമുൃത്തേ കരുണാസിന്ധോ ! 
ചെന്താരി൯കാന്തിയേക്കുമ്പിടിച്ചിടുന്ന 
പൊല്ത്താരടികളില് സംഗിച്ചുള്ള. 
ദിപ്യപരാഗാഭിഷിക്തമൃുദ്ധാവാകും 
സേവ്യനാമെന്നുടേകന്മഷങ്ങം 

ശോധനചെയ്യുവിശുദ്ധാമാക്കിടുവാ- 
നാധിവിനാശന, പ്രാത്ഥിക്കുന്നേന്. 
തെറവകഠംമാമകം സ്വംക്ഷമിക്കുവാ൯ 
പോററീ,ഞാ൯ക്രപ്പുന്നേ൯ വിണ്ടുംവീണ്ടും. 
ദുഷ്ണരാംദാനവരൊട്ടല്ല, സാഖ്യംപാ൪- 

ത്തട്ടില്പ്പിറുന്നപര്ദാഷ്ട്ടംമൂലം 
പെട്ടപോംപാര്ത്തട്ടെദന്നോത്തിട്ടുവിര്പ്പിട്ു 
ക്രട്ടമേഞങ്ങളിരന്നമുലം 

ധാത്രിതലംതന്നില്മര്തൃനായ് മേവുന്നോ- 

രാത്തപരിത്രാണ, കാത്തുകൊഠംക. 
മാനുഷാകാരേണമാനിനിമാരൊത്തും, 
കാനനേപൈക്കളേമേച്പ കൊണ്ടും, 

വെണ്റേപാലെന്നിവതിണ്ണംകവന്നുണ്ടം; 

മണ്ണിലുംവിണുകിടന്നുരുണ്ടും, 
വല്പവീമാര്മുന്പില്ക്രത്താടുംവെണ്ണ്ക്യാ,- 
യല്പലാല്ബാഷ്കുവുംവാത്തുകേഴും, 

ഈദ്ദശലിലകഠംകണ്ടുമോഹിയ്മയാല്, 
മാദ്ൃശര്നിന്നേയറിഞ്ഞിലൊട്ടും. 
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പൃതനമ൯ന്പായദൈതേയബാധതന് 
ചേതനചേതവപ്പെടുത്തിയതും, 

വത്സസ്ത്റേയത്തില്വിധിയുടെ വെമ്പലയം 

വാസവഗവാല്മറന്നടിയന്. 
കാളിയമര്ദ്ദന,കാലകാലാച്ചിത, 
കാരുണ്യമാംകടരുക്കല്ലോലമേ, 
ഐശ്വദ്യമത്താലഹംകാരംവാപ്പഞാ- 
നിശ്വരനെന്നോത്തുഗവിച്ചുപോയ്. 
വാത്സല്ൃംകൂട്ടിട്ടു,കാടുകഠംകാട്ടന്ന 
വത്സനേപ്പോലെന്നേപ്പാലിയ്മ,ണേ! 

മായാമനുഷ്യ,മനോഹര,മാനദ, 

കായാന്ൃവണ്ണരേ,കാത്തുകൊഠംക്. 
അപ്പ്യോഠംസുരഭിയാറംത൯പയസ്സ്രഞ്ചയാല് 
പൊല്പ്പ വിന്മങ്കമണവാളന്െറ 

പിലിക്കണ്കത്തിനെറുകയില്ക്കെടിയ 
ന്ലത്തഴക്കുഴല് തങ്കല്്രമടി 
മേളത്തില്പ്പെയ്കോരഭിഷേകം,പാലാഴി 
ക്ക ള്ള ലുമോനുമുഴചക്കാപ്പായി. 
ഗോവിന്ദനെന്നുള്ള നാമമതുമുതല് 
ദേവഷിമുഖ്യര്,പര്യായമാക്കി 
ദേവകിനന്ദനത്വല്കീത്തനങ്ങളില് 
സേവിപ്പനിതൃവുംപാടിടുന്നു, 1 

നന്ദനെറനന്ദനനിന്ദിരാനന്ദദ._ 

നിന്ദിവരദളലോചനനെറ 

വന്ദ്യ പദാംബുജംകമ്പിട്ടുക്രപ്പിത്തന് 

നിന്ദ്യകൃത്യത്തെലഡ്വപ്പെടുത്തി, 
മന്ദസ്തിതച്ചെവചന്ദ്രികല്പാറാടീ. 

ട്ടിശ്രനുംശീതളനായിപ്പോയാന്. 

-പടാനടട 



അധ്യ ായഠ ൮ തൃക്കൈകളം 
കിം 

0 

ുക്കൈകളും ആയധങ്ങളും 
ട്ടാ ക്ട. മു ക 

(കേക) 

൧൬%െ--- വു നഗതല്ലത്തിന്മേല്പള്ളികൊള്ളന്നഹരി 
പന്നാഗാരാതിധാജന്വന്നവതാരംചെയ്തു, 
കംസചേദിശമഗധേശ്വരാദികഠംതമ്മെ 
ഹിംസയാലടക്കീട്ടനെടുനാഠംധമ്മ ത്തിനേ- 
ക്കാത്തഗോവിന്ദന്തനെറവാത്തകഠംചിലതോതാ- 
മാത്തിനാശനന്കുറവത്രയുംതിക്കേണമേ. 

ആരാലുമവിജേഞയനാകിയവിരാഠം പ്പമാ- 
നാരണവന്ദ്യന്,നാലുകരദണ്ഡാഭനെന്നു- 
സൂരികാംചൊല്ലന്നതുംസുതരാംവിചിത്രമാ;- 
മാരിതിന്തത്വംനേരേയറിഞ്ഞുകൊള്ളന്നതും. 
ദക്തക്കവിധേയനാംഭക്തവത്സല൯,തണ്ന്െറ- 
ദക്തനാംഫർഗ്ഗനന്നുപ്യക്തമായ് വിശ്വരൂപം- 

കാണിച്ചുകൊടുത്തപ്പ്യോഠം,ഗുണഫഹിനന്െറകൈകറം 
ഗണിയ്ക്കാന്മേലാത്െയാഗ്സൂണിയുംകഴങ്ങിപ്പോയ് 
ക്ഷോണീരക്ഷയ്യുൃസത്വഗുണത്തേദ്രിപ്പോനു 
പാണികഠംനാലെന്നതാസ്ത്റാണ്ണില്ചപോന്നിടുന്നു. 
അതു,താ൯തന്നെനാലുദി വ്യാപിപ്പുതാ- 
യോതുന്നു;ഭരിയ്യ്ന്നുവെന്നതുംകാണി യ്യുന്നു. 
അതിലുംവിശേഷിച്ചു,തൃക്കൈയില്ദാരിയ്യുുന്ന- 
മതിമോഫനവസ്പവേതെല്ലാംകാണുന്നുനാം: 
ശംഖവുംചക്രംഗദാപത്മവുംവഹിയ്യുുന്നു, 
ശംഖരാജീപഗീവന്കരങ്ങളോരോന്നിലും 
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ചന്ദ്രനെന്നതുപോലെതെളിഞ്ഞുശോഭിപ്പിതു, 
സാന്ദ്രമാംശംഖംവാമസുന്ദരകരാംബുജേ. 

ഫഘോഷയാത്രകളിലു ഭിഷണയുദ്ധാത്തിലും 

വഷവുമിടിയുംപോല്,കേഠപ്പുവക്കെല്ലാവക്കം 
ഹഷവുമമഷവുംതുകമിക്കാളമേഘ. 
മിഷലറേറതുപാഠംനമ്മളേ പ്പഠിപ്പിപ്പ$ 
പഞ്ചശംഖൊലിഭിമമൊന്നിച്ചു വമിപ്പതും, 
പാഞ്ചുസ്ലമെന്നേററംപാരമായ് പ്പുകരംന്നതും, 
ശ്രോത്രവുംമാനസവുമിളക്കിവശത്താക്കാ_ 
നെത്രയുംകരുത്തെഴുമാശംഖധ്വനികേട്ടാല്, 
ആരുവാ൯വണങ്ങാത്ത? താരുവാനിളകാത്ത? 
താരുവാനമ്പരന്നുസംഭാന്തിതേടിടാത്തു? 
നാമിതില്പഠിപ്പതാലോകരക്ഷിതാലിനെറ 
സാമാസ്ത്രാതിതാത്ഭുതമാഹാത്മൃധ്വനിയെന്നാം. 
ആശംഖി൯രവംപൃതുമാശകളെല്ലാംതന്നെ- 
യാശിവാത്മാവി൯വശംപേശിപ്പാ൯ത പരിയ്ക്ക,യാം. 
ലോകത്തെയാകപ്പാടേയടക്കുന്നൊരീധ്വാനം 
ലോകൈകസാമ്രാഠംപ്പദപ്രഖ്യു ാനപ്പുരസ്യമാം. 
കിത്തിയേശുഭവണ്റമെന്നുതുകണ്ടോര് രക്ഷാ. 
കത്താവിന്വീര്യ കണ്ടാരതില്നിന്നഭേല്ൃ മായ്, 
ശ്രിദേലിപിളയാടുംവാമഭാഗത്തില് തനറെ. 
പ്രേമത്തി൯പ്രവാഹംപോലുള്ളെ രുകടാക്ഷത്ത: ല്. 
ലാളിതനാകുംശംഖ്വേ, നിന്നുടെയുള്ളില് നിന്മ_ 
ഗളിതനാദങ്ങളുംനി൯തികളൊളികളം, 
ദുവ്വാര മായിടിലും,സവ്വൂടുഭഖവുംതി്്ൃ. 
നിവ്വാ ണപദംചേക്കുംതാരകമന്ത്രംതനം. 
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പ്) ഭൂക്ഷിണഹസ്തംതന്നില്ദക്ഷിണനേത്രാന്തത്തി- 

ലക്ഷംഭാസ്ത്രരദ്ദുതിപ്രദക്ഷേപം൭ ലയ്ക്കുകൊണ്ടു [ത 
ഭാസ്യ്യ്ഛംസുദശനചക്രവുംശോഭിയ്യഛന്നു; 
-വാസ്തരവം-*സുദശന?മിപ്പേരുയഥാത്ഥമാം. 
യാതൊന്നുദധപ്പിപ്പു,വൈകണ്ഠന്നാരായണന് 
പാഥോജവിലേചനന്നുള്ളകൊരുചരമാത്ഥം? 

അക്ഷയപ്പകാശംതാനാണല്ലോസാക്ഷാരജ്ഞാനം: 

അതി.രാല്സുദശനംജ്ഞാനത്തി൯ചിഫാംതതനം. 

ഭഗവാന്പലപ്പോഴു മാച്ചക്ര,മജ്ഞാനിയാം 
ഭോഗലോലുപരക്ഷയ്മ,വരില്പ്രയുക്തമാം. 

പിശ്വനായകം,പരബ്രമമരൂപിയാംതവ- 
പാർശ്വങ്ങംരണ്ടിങ്ംലംസുര്യനംസുധാംശുവും 
ഉ ഗ്രശാന്തങ്ങളായതേജോരാശികഠം ചിന്തി 

പൃഗതതീത്തുകൊണ്ടുഞങ്ങറംക്കുടിലാരാത്രം 

വേദ്നാകേണ്ടുംനിനന്െറവാസ്പവംകാണിയ്യയും 

ഹൃദ്യമാമനുഭാവംപകന്നതരികയും 

പിശ്രമംവിനാചെയ്യന്നെങ്കിലുംമാഡ്യുംകൊണ്ടു 
വിഡ്ഡികഠംഞങ്ങളണ്ടോനിന്ഗുണംഗഹിയ്മുുന്നു * 

' എത്തയുധകഷ്ഠംമുടല്മഞ്ഞാകുംമായകൊണ്ടു 

നേത്രഗോ ചരമാകുന്നില്ലെന്െറപാ൪ശ്വംപോലം 

ജ്ഞൊനമാംസുദര്ശനക്കതിരോന്കാന്തിചിന്തി- 
യൂനമാക്കണേമമമാനസതമമസ്സിനേ. 

ശ്രീപതേ, പക്രപാണേ,ഗോപിന്ദൃത്രിഗോപതേ, 

മല്പ്പുതേ,ജഗല്പ്പുതേ, തൃപ്പാദംപണങ്ങുന്നേ൯. 

൧൮-- ൫) ൧രൊംബുജേപരിലസിയ്യുലം സുദരശന- 

ചര ത്തിള്ദീപ്യികൊണ്ടുജ്ഞാനമെന്നുദിച്ചിടം? 

അ പ്പൊ ഴേതവവീയ്യപിക്രമംകണ്ടിടുവാ- 
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നിപ്പാഴുജിപികഠംക്കുകെല് പ്രുചേരുകയുളളൂ. 
മരഡ്യാതിരേകംകൊണ്ടുകീടത്തി൯കിടക്കാരാം- 

കാടരിഞങ്ങം, സ്വന്തംബാഹുപിക്രമംകൊണ്ട 
സുഖിച്ചീടുന്നു- പോരാ- ലോകത്തിന്നേകിട്ടന്നു- 
സുഖത്തെ-യെന്നൊക്കെയുംചിന്തിച്ചഭ്രമയ്ക്ന്നു. 
സവ്യസാക്ഷിണേ, സര്വ്ൃവത്രാതാലേ, വിധാതാപേ, 
സവ്വജ്ഞ,ഭവല്ബ്ബലമില്ലെങ്കിലിക്കാണുന്ന- 
പുല്പിനുപോലുംചലിച്ചീടടചാ൯കഴിയുമോ? 

നിന്ലീലയല്ലാതില്ലവല്ലത്ും വല്ലെടത്തും. 
ഇങ്ങനെയുള്ള തവബലത്തിന്ചിഹ്നമല്ലോ 
മറഗലപതേതവ,ഗദയാം “കൌമോദകി.? 
മരാക്കടബലംതാങ്ങാനിതിനോടെതിര്നില്ലാ- 
നൊക്കുമോ? ഗദാഘാതാല് ധൂളിയാം പനിക്കുന്നും. 
ഇതിനാല്ക്കല്പാഠന്തത്തില്ലിശ്വസംക്ഷയംചെയ്യ.. 

മിതത്രേമൂന്നാംകരംകൊണ്ടുള്ളേോോരുപദേശം. 

൧൯൪-- ലോകത്തില് -പ്രകൃതിയില്.: സൃഷ്ടിയില് പ്പെ 
താകവേതിരഞ്ഞാലുമാരാനുംകണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ട്ടിട്ടള്ള - 
താമരപ്പൂപിന്നൊപ്പുംകോമളമെരുവസ്തര! 
സുമനസ്സുഞ്ചയത്തിന്കലക്രടസ്ഥ, നമഃ. 
ശുദ്ധിയ്മു്ൃനിദാനമാം സലിലേതവജന്മം; 
ശാരങ്ങിപാദാലുനയ്മുചനിന്നേക്കൊണ്ടുപകാരം; 
ശാന്തമായ് സ്ത്റിശ്ധമായിനിര്വ്ൃതികരമായ 
ചെന്താരിന്സരഗന്ധികമെത്രയോരമണീയം! 
ഭഗവല്പ്പ്യാദത്തോടും, ഭഗവല്പാണിയോടും, 
ഭഗവന്മുഖത്തോടും, കരജ-കാന്തിയോട്ടം, 
ശ്വാസത്തിന് ഗന്ധത്തോടും, വശുമാംനേത്രത്തോടം. 
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ശാശ്വതധമ്മത്തിനാല് സാദൃശ്യം വഹിക്കുന്ന” 

പുഷ്ടസാമ്രാട്ടേ, തവമാഹാത്ത്ൃംതെല്ലെങ്കിലും 
ഗിഷ്ടുതിമേദഫിയ്ക്കിലുമുരപ്പാനരിപ്പുമാം.ം 
മോഹനവസ്തുക്കളിലൊന്നിനേപ്പോലുംനിനെറ 

സാഹലരുൃത്തെവിട്ടുകാണുവാ൯ കഴിഞ്ഞിടാ. 

നിമ്മലതോയംതന്നില് പിടിന്നമിന്നുംനിന്നെ 

നിന്നിമേഷനായേതുക്രുരനുംനോക്കിനില്ലും! 
പ്രേമത്തിനെല്ലാററിനുമാസ്ഥാനംനിതാനല്ലോ; 
സൌന്മമ്ൃപ്പേമാനന്ദംനിന്നുടെകിരണമാഠം; 

ഇന്ദിരാദേപിതാനുംനിന്നില്നിന്നുണ്ടായതാലു 

വന്ദ,നാംഡിധാതാവും നിന്നുടേസുതനല്ലോ; 

സുാദരിമാരെല്ലാരും താവകദാസിലശ്ലം; 
നിന്ബന്ധംകാംക്ഷിയ്മ്രാതില്ലൊരുദേവനും ദ്ദഡ്ഥം. 

ആനന്ദനിലയമേ, ആനന്ദസ്വരൂപമേ, 

ആനന്ദാനല് കുന്നോനേ, നന്ദനന്ദനാരാവ്വ, 

ഒൃനന്ദംതന്നില് നിന്നു ശ്രീയേതുജനിയ്്യാത്തു* 

ത്ആനന്ദാലജനാന്നപ്രഭത്വജ്ഞാനങ്ങളേ, 

പ്രേമത്തിലുരുകാത്ത പാറര്യക്കാണ്മാനുണ്ടോ? 

താമരത്താരേ,യുണ്ടോ നിന്നെക്കണ്ടലിയാത്തോ൪? 

മോഫനവണ്ണ്ാചേന്നു കോമളമുദുസ്തിഗ്ഭ്ധ- 

സഫ സ്ൃദള അളാല്പ്പരിലേഷ്ണിത൯-നിന്െറ- 

യല്ലികഠംക്കുക്ള വന്പ്പകിട്ടും സമൃദ്ധിയും 

ചൊല്ലെഴുമേതവന്നുനിര്വൃതിനല്കീടാത്തു ! 

അപ്പിയ്യ്ഛമുമളിലുള്ള മകരന്ദമേ, തവ- 

നപ്പൊരിപ്പുടി ണാമം, കോടിജ്ജിചിതത്തിലേ- 

തപസ്സി പരിണാമമായിരിയ്മണം; വേറേ- 

തേടിയാല്, നിനക്കുളളിസരരഭ്യമെങ്ങുകീട്ടും? 
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നിനക്കുലഭിപ്പതാംമാധുര്യം തന്നെയല്ലേ 

നിത്യനാമീശ്വരന്െറ ലാഭത്താല്ലഭിപ്പതും? 
നിന്നോളംഘല്ലമായിക്കാണ്മതില്ലൊരുവസ്ത്; 
നിന്നിലിശ്വരന്നുള്ള സ്റ്റേഹവുംരാഗങ്ങളും 
പ്രേമവുംപ്രണയവുമന്നതാന ന്ദങ്ങളം 

കമനീയതയോടുംകാണുന്നു പുണ്ണപുണ്ണം. 
ഇങ്ങനെ വിശിഷ്ടമാം സുന്ദരച്ചെന്താരിനേ_ 
ദംഗിജില്കൈക്കൊണ്ടൊരുലോലഗോപാലബാചന്൯._ 
തന്തിരുവടിയുടെയുപദേശത്തിനെല്ലാം 
സന്തതംനിദര്ശനമീചിഹാമാകുന്നല്ലോം. 
വേണുവില്, ബ് ഭഗവാനേ ! നിന്തിരുപടിചെയ്യം- 
ചേണുററഗാനങ്ങളം, പാഞ്ചജന്യത്താലെങ്ങും- 
പരസ്പ്യംചെയ്യുന്നതും, ദഭക്തനാംഫല്ഗനന്നു_. 
കാരുണ്ലാല്വ്യാഖ്യാനിച്ചുപഠിപ്പിച്ചതുമായ- 
പ്രപഞ്ചതത്വമെന്നു പാടിടമവിടത്തേ_ 
പ്പരമാത്ഥമാംസുക്ഷ്മതത്വത്തി൯രഹസ്യവും, 
പ്രേമറ്യം, സന്ദയ്യവും, തൃക്കൈയില്സ്സദാകാലം 
മുമയില്ഭ്ധരിയ്മഛമീത്തണ്ടലരൊന്നുകൊണ്ട 
നിര്യവുംലോകത്തിന്നുപ്രത്ൃക്ഷമാക്കിക്കൊണ്ട 
സത്യധമ്മോപദേശംപ്രതൃക്ഷംനല്കീട്ുന്നു. 

൧൮0--- ഉഇതുപോല്, ബ്ദഗവാന്െറമറവള്ള ചിറനങ്ങ മധികംഗഫനാത്ഥയുക്തസങ്കലുമത്രേ. ളു അനന്തതല്ലത്തിമമേലമ്പഫംയോഗനിദര 
സാനന്ദംസദാചെയ്ത്തതായ് ച്ചൊല്പംമഹര്ഷിമാര്. ശരിതാ-നെരദിവ്യന്കൈക്കൊള്ളംമനസ്സിലും 
സാഭമാംമഫാക്ഷേത്രംതന്നിലും,വിജ്ഞാനിയും 
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ഭക്ത രംഭഗവാനേക്കാണുമെന്നിരിയ്ക്ിലും, 
ഓഞാനലാഭത്താലാരും ദേവനേദര്ശിപ്പതു, 
നിമ്മലശ്ുഭ്ധിയോടും ബ്രവമാണ്ഡമെല്ലാംചുററി- 
വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നപാല്ക്കടപ്ലുള്ളത്തിലാ,- 
യന്തഹിനത്തി൯മിതേയാകുന്നെന്നോതുന്നതില്, 
ചിന്തിച്ചാല് ഗ്ലുഹനാര്ത്ഥമത്ൃഗാധമായ് ക്കാണാം. 
തന്തിരുവടിദേഖ൯സന്തതം,മാനത്തിന്നും 
വ൯തപസ്സിന്നുംചേന്നയോഗനിദ്രയേച്ചെയ് വു. 

ശൂന്യമാം സ്ഥചത്തിലും നിഗ്ശൂണ്രറു വൃയത്തിലും 

മിന്നിടടം കാളമേഘപണ്ണുനാബ് ഭഗവാനും. 

വസ്ത്രക്കഠംസകലതുംപ്രതിബിംബിച്ചുകൊണ്ടും, 
രാഗപൃരിതമായും,സ്വക്ലൂനിമ്മ ലമായു- 
മിരിയ്യ്ഛന്നതാംദില്ൃുകരസ്തരഭരത്നത്തിനേ- 
ദ്ധാരിയ്യ്ഛന്നിതുഭൂഷയായിട്ടുമാർത്തട്ടില്നീ. 
ഗവവുംമൂഡധത്വവും വദ്ധിച്ചുഭഗുമുന।, 
നില്യാണപ്രദാ,തവമാത്തട്ടില് ലവിട്ടിട്ടം 

ക്ഷമതന്നാഥ, തെല്പംകോപിയ്മ്താതതിന് ചിഹ്ന 
മാമോദാലെന്നും സ്വന്തംമാറത്തുധരിപ്പതാം, 

കാരുണ്യംശാന്തിയെന്നരണ്ടിനുംചേരുന്നസല്- 
സാരമാംസധ്യോപരിസ്ഥാനത്തേക്കാണിയ്യഛവാന്, 
ഗീതയാം ചിന്താമണിഫലിയ്യക്ചംകല്ലവൃക്ഷ- 
൧രാതലാ,ശ്രീവത്സത്തേചിഹ്നമായ് ലഹിപ്പതും. 

അനന്തശ്രീപിലാസംകോലുന്നമയില്പ്പിലി- 
യനന്തധാമു൯,തവമകുടേലസിയ്യുചന്നു. 
പ്രകൃതിമാതൃയൃത്തരംഗമാംമാറിങ്കലേ 
വനമാലയായ് മാറാ൯മോഷഫിപ്പ്ുമണമാല. 

താവകാഡ്ൃദ്രംഗത്തില്,താവകപ്രേമാവേശാല് 



29൭2 ആയുധങ്ങട്ടം ഈശ്വരാവതാരങ്ങറം 

സവവവുംമറന്നു,നി൯പ്രീതിയ്ക്രായാടിപ്പാടി 
നത്തനംചെയ്യിടുന്നമുശ്ധാംഗിമാരായീട്ടം 

സിദ്ധാദേവികറംക്കത്രേരമിപ്പാന്യോഗം൨ രൂ. 
നി൯ദാസിയാകുന്നുതുമൈശ്വര്യദേവിയത്രേ; 
സിദ്ധക്ഷേത്രമോ,നിതാ൯കളിയ്യച്ംവൃന്ദാവനം; 
ഈവനത്തിലേതൃണസഞ്ച യംസിദ്ധ്വ്യാതം; 
പാവനക്കുറിക്രടട്ടാംധുളിപാളികഠംതത്ര; 
പത്രിവൃന്ദങ്ങഠംനിന്നെവാഴ്സു വോര്സാമവേദാല്; 
തതൃതാ൯പ്പാപ്പുസ്ഥാന;മവിടെകൈവല്യവും. 
ഇന്നെനെറദഗവാനേനന്ദനന്ദന,കൃഷ്ണ്, 

നിന്നുടെമനംകനി,ഞ്ഞിന്ദിരാസമാനരാം_ 
വല്ലവികദംബത്തില്പ്പൊഴി വൃ,വൃന്തിങ്കളേ- 
ഒവപ്പന്നമന്ദാക്ഷവും,മാനസംമയക്കുന്ന 

കര്ല്ലാലപാളിയ്യല്ലൊത്തചില്പിതന്കളികളം, 
മിന്നല്പോല്പ്പാഞ്ഞീടുന്നകടാക്ഷവിക്ഷേപവും, 
ഹൃദയാദ്ര വിപ്പിയ്മ്്ഛംവേണുഗാനവും,മേന്മേ- 
ലമന്ദമാസ്വദിച്ഛ,ത്വല്പ്പാദശുശ്രുഷണ- 
മെന്നെന്നും൭ ലയ്ക്കിടടവാ൯യോഗമായത്തമായാല്, 
പിന്നെയായവന്നെന്തുമോക്ഷവും$ ഹരേ,ക്ൂന്റ്റ! 

മൈ 



2൭3 
അധ്ധ്യായം വു ഓട 

1. 

ഭഗ വാസെറ ഓടക്കുഴല്. 

നി 

മഞ്ജരി. 

൧൮൧--- ഹ്ലുദ്ദവസ്തുക്കളിലാട്രമായ് ഭക്തരാല് 
വേദ്യമായുള്േളോരുകൃഷ്ണുശബ്ദും 
കേറാക്കുംനിമിഷത്തിലേതുപികാരമാ-- 
ണു ംക്കളംതന്നില്നമുക്കുടിപ്പ. 

മറെറാന്നുമല്പ,താബ്ബാലഗോപ്പാലനെറ 

മറവമവാച്ചു മാഠപ്രേമമല്ലോ. 

ആനന്ദനന്ദനനു ംക്കൊള്ള ംപ്രേമത്തെ,- 

യാനന്ദധാമമാമംഗഭംഗി ന 
ഹ് 

വശ്യ വിചക്ഷണമക്ഷിയുഗളങ്ങഠം 

വിശ്വവിമോഹനമംായനോട്ടം 

ചന്ദ്രികാശിതളമാകിയലോചനം 
സുന്ദരകേദാരഭൂഷാജാലം 

'സാന്ദ്രമാംനല്സുധനാണിയ്യച്ഛംവാണിക- 
ളെന്നിവമാഗ്ലമായ് വൃ പിപ്പിപ്പു. 

ഇച്ചപൊന്നവകളിലില്ലാത്തോരാനന്ദം, 

നിശ്ചയം!-ചിന്തിയ്ക്കിലില്ലെന്നാലും, 
അച്പുത൯തന്നുടെവേണുഗാനത്തിന്െറ 

മെച്ചത്തിനൊപ്പുമതൊന്നേയുള്ളൂ. ) 

വൃന്ദാവനലോലന്തന്നില്നിന്നന്യമാ- 

യുന്നുവാന്പാടില്ലാശ്ശാനത്തിനെ. 

കൃഷ്ണുനേഗ്ഗാനത്തില്നിന്നു വേറാക്കീട്ടു- 
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കല്ലിച്ച ലിന്തിപ്പാനാക്കസാധ്യം? 

ആരുണ്ടുസംഗീതമാകും സുധാരസ- 

മാരാധിച്ചാസ്വദിയ്ക്യാതെയുള്ളോ൪? 
അല്ലയോ! പേണുപേ, നിയൊരുപുല്ലിന്െറ 

ലില്ലയാണെന്നാലും നിതാ൯ധന്യന്. 
നിചെയ്യിരിക്കുംസുകൃതപരിപാകം 

വാചാമഗോചരമാകുപോന്നാം. 
ഇന്ദിരാദേവിക്കും വ്യാമോഹമേറവറുന്ന 

സുന്ദരല്വെന്തളീര്ദന്താംബരം, 
രാധാരമണന്മനമഴിഞ്ഞെപ്പ്യോഴും 

രാഗംപൊഴിച്ചിതാചേര്പ്പനിങ്കല്. 

നിന്നുടെചുംബനവേളയിലാനന്ദ_ 

മന്ദിര൯പോലുമചിന്ത്യമാകു- 
മാപ്പരമാനന്ദം ന 
സ ണ്വപ്൮ ണൃ മെന്തെല്പാംചെയയുനയും? 

ന്റ പതതി 
മാനന്ദം, പിയൂഷ,മെന്നെക്കേയും 
ചൊല്ലുന്നതുകൊണ്ടുതെല്ലംമതിയല്ല; 
ഇല്പനുരൂപമാംവാക്കതിന്നായ്. 
അന്തഃപുരേപാക്കം നിന്നേരമാപതി 
വൃന്ദാവനേപെരുമാറിനിണാഠം. 
പാതൃമേഭക്തിയ്മുച, ഗാത്രമേമുക്തിയ്യു, 
ക്ഷേത്രമേസിദ്ധിയ്ക, സല്ഗ്രോത്രമെ, 
വൃന്ദാവനമേ, നിന്സാമൃംവഹിയ്യു്ഛുവാന് 
ധന്ൃസ്ഥലമേതുണ്ടിമ്മണ്ഡലേ? 
പു ഷ്രലോചനസമ്പക്കംമുലമായ് 
ശു ദൂതൂണങ്ങളും പല്ലവങ്ങാം, 
ഥാ തിക്കുസുമം വിടുത്തിത്തേന്പെയ്തുപോം.. 
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ലോത്തുകണ്ടാലതിലില്ലാശ്ചയ്യം. 
അയ്യ്യായിരത്തില്പരംവര്ഷമായിട്ട- 
മശ്യനാപാത്വന്നുവേണ്ടിമാത്രം 
അല്ലനേരത്തുപദേശിച്ചഗിതതാന് 
നില്പണ്ടിലോകസംശ്ുദധിയ്ക്കിന്നും; 
ഭക്തിയും രാഗവുംപ്രേമവും വണ്ണവും 
യുക്ത മാംജ്ഞാനവുംചേത്തിണക്കി 
ഭക്തചരായണ൯, ത൯ഖേണുഗാനത്താല് 

വൃക്തമായേറെനാഠം വിസ്തരിച്ച 
ചൊല്ക്കൊണ്ടോരദ്ദില്യോപനിഷല്സാരാത്/ം 
മുക്തചനമേമുഴങ്ങിനിന്നില്. 
വൃന്ദാപനത്തില്ക്കിടന്നമണ്ല്ത്തരി- 
യോരോന്നുമാനന്ദംകൊണ്ടലിഞ്ഞു. 
കാളിന്ദിചെള്ള ത്തി൯ തുമളികളോരോന്നും, 
നീള ംപുളിനചെണ്പുഴികളും, 
മേളംവളക്ടമാഗ്ശാനത്തേപ്പുക്ഷിയും, 
നിളേമൃഗങ്ങളമാസ്വദി വു. 

ഗോവിന്ദ്ശഗോപത്േതേ, ഗോപികാവല്ലഭ, 
ഗോപാല,രാധികാ ദേവിയോട്ും, 

ഗോപികമാരായ പ്രേമധാമത്തോടും, 
ഗശോക്കഠംഗോപാലകരോടടം ഭവാന, 

വൃന്ദാപനമായമാതൃവക്ഷസ്സിലയ- 
മുനതവക്ഷോരുഹക്കുന്നിലും, 

ക്രീഡിച്ചും,കാള്ിന്ദി-പ്പാല്നഃഡിതന്നിലേ 
കാമധേനുപ്പുയസ്സാസ്വദിച്ചം, 
തആനന്ദ,മാനായബാലികബാലക- 
൪കൂ൭നംവിനാദാനംചെയ്തുംപോററ।, 
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ഇന്നുംനിന്മംഗലവേണുനിനാദങ്ങ- 

ങ്ങുമുഴങ്ങുന്നുപ്രേമരൂപം. 

൧൮൨--- താഗങ്ങഠംക്കൊക്കേയുംപ്രതേകംവണ്ണവും 

രൂപവുമുണ്ടെന്നുഗായകാഡ്യര് 
പൊല്ലുുമവരതുകാണാമെന്നുംചൊല്ലം; 
തെല്ലമവിശ്വാസംവേണ്ടതിങ്കല്. 
ഫാരമോണിയമെന്നുചൊല്ലന്നപാശ്ചാത്വ- 
ഗാനയന്ത്രത്തെയിബ്ലാരതീയര്൪, 
കൈകാര്യംചെയ്തിട്ടനമ്മുടെത്ുദ്ധമാം- 
രാഗത്തേവൈകൃതമാക്കിയിട്ടം, 
കാണിയുമിന്നിലംവിട്ടിന്നുംനമ്മുടെ 
വേണുവിന്ഗാനമമറഞ്ഞിട്ടില്ല. 
അരതിയകലാശിഷമേ,നീയൊരു 
പു്ലായിരിയ്കകട്ടേ,ഹാ! മുരളീ, 
നിന്നെച്ചമയ്മ്രാന്പണിക്കുറവാകടേ?! 
നി൯മൂല്യംതുമരമാമെന്നുംപോട്േ? 
അന്തരാജ്യത്തിലേകൈവേലയല്ലനീ,- 
യാഡംബരവുംനിറപ്പകിട്ടം 
തിരേക്കുറവാക.ട്ടെങ്കിലുംനമ്മുടെ 
ഭാരതാംബയ്മഛംഭവാന്തമിന്നു.-- 
മൊട്ടുംകുറവില്ല;യനേരേമറി ച,ത- 
റെറട്ടിരട്ടിഗ്ൂണംക്രടുന്നുണ്ടാം. 
നി൯ഗുണംവള്്്ിപ്പാനെത്രയോപുസ്സക- 
മാഗമപേദികഠംതിത്തുപണ്ടും. 
ഭാഗവതത്തില്നിറച്ചുമുഴങ്ങുന്നു 
നിന്ഗാനംചേതസ്സമാകഷകം. 



ഓട കം ചം, ലം ധം 

മേലിലുംനിന്നെപ്പുകംത്തിപ്പുറപ്പെടും 

ചേലെഴുംഗ്രന്ഥശതശതങ്ങാം. 

൧൮൩-- കു ണ്ഠന്തിരുവടി-തന്കരമാകുന്ന 

പുണ്ഡരികത്തിനാല്ച്പ്യണ്ടുപുണ്ട്, 
തൊണ്ടിപ്പുഴത്തിനേത്തോല്ലിച്ചുമണ്ടിയ്യു്ഛം 

ധുണ്ടിന്സുധാരസംപാടിപ്പയടി, 

കണ്ണിണതന്നില്നിന്നോലുംകടാക്ഷമാം 

പുണ്റചന്ദ്രപ്രഭാപുശിപ്പൂശി, 

നിതൃനിരപാണപദപ്രാഫ്ഠിയേന്തുന്നോ- 
രുത്തമസംഗിതസാധനമേ, 
നിമൂലമായിട്ടഭക്തിയുംപ്രേമവും 
കാരമുകില്പണ്ണന്മുഴക്കിയെങ്ങും. 

രാധികാരാധകാരാധക൯തന്നുടേ- 

രാഗത്തി ൯പ്രതൃക്ഷ പിഹാനിയേ. 
മന്ദസ്നേരാഞ്ചിതപര്രതനെന്തമ്പുരാ൯ 

പിതാംബരവുമുടത്തൊരുങ്ങി, 

സ്വണ്ണ ച്പിലങ്കകിലുങ്ങുംവലങ്കാലു 

തുണ്ണമിടന്തുടക്കാമ്പില്വച്ചം, 
ചെന്താമരത്താരുംചെന്നുവന്ദിയ്യ്ഛന്ന 
കാന്തികലന്നകരാംബുജത്തില്- 

കോലക്കുഴലുപിടില്ചം, തന്പ്രാണനാം- 

കാലിക്കുലങ്ങളംവത്സന്മാരു.-- 
മൊന്നിടക്രടി,യക്കാളിന്ദീതീരത്തില്, 

പുത്തനാംപുഷ്ടംവിതറീട്ടള്ള 
പാറപ്പറത്തേറി, പൃന്തെന്നലേറേറററ; 

പാരിതുചാലി ധുപുഞ്ചിരിയാല്, 
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വാണുള്ജോരക്കാഴ്ചയാക്കുമറക്കാവു? 
വാനോരുംമോഹിപ്പുമാനവത്വം 
എത്രയോഗോപരുംഗോപപവധുക്കളം 
ശ്രോത്രരസായനഗാനംകേറംപ്പാന് 

തേടിനടന്നിതെന്നാകിലും,- സൂക്ഷ്മത്തില്- 
തേടിയോ൯കൃഷ്ണനാ,ണായവരെ. 
കാരുണ്ബംവ൪ഷിയ്മ്മിക്കാറി൯മാതൃക, 
നാരകമായനരലോകത്തില്, 
വേണുഗോപാലനായ്, നാട്ടിലുംകാടിലും 
വാണുതിരഞ്ഞിതുസവ്യരേയും; 
രാവുംപകലുംതിരഞ്ഞുതിരഞ്ഞോരോ 

ജീപിതന്നുള്ളിലുംപാട്ടപാടി. 

ഗാനമാധതേ൯നുകന്നക്ഷണംഗോപിമാ_ 
രാനന്ദാല്,തന്നേയും താന്മനന്നു. 

ഈശ്വരനുള്ള ത്തിലേശ്തുന്ന മാനുഷര്, 
-നിശ്ചയം-തന്നെത്താന്വിസ്കരിയ്യ്ം; 
പിന്നെ, കൃപാരസംനീളേവഴിയുന്ന 
തന്നുടെകോലക്കുഴ്ലുമായി- 
ടടള്ള.ത്തിലിശ്വരന്വേശിച്ചുപാടുമ്പോ_ 
മുള്ള മഴിയാത്തോരുണ്ടാകുമോ? 
സംഗീതസംഗമംഭൂറ്റൂണം മങ്ങിച്ച 

തിങ്ങുന്നസല്ഗ്ഗണംനമ്മില്ച്ചേക്കും; 
ആഗ്ലാനം,വേണുവിലുടേഗളിയ്യ,കി- 
ലത്യയ ല്മാന്നിടുമ്ഗൂണങ്ങാം; 

ഗായക൯,ഗോവിന്ദനാകുമവസ്ഥയി_ 
ലായത്തമാംപദംചിന്താതിതം. 
ലിലാശിശുപിന്മുരളിശ്രപണത്തില്. 
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പേലവസരല്റ്റൂണസനമ്പൃണ്ണക്കാ- 

യാനന്ദമൃത്തിതന് ദര്ശനഭാഗ്യവു- 
മായത്തമായാല്,പിന്നെന്തുവേണ്ടയ 

ഭക്തിയുംപ്രേമവുമേതുനരകത്തില്. 
പ്ൃത്തനാംസ്വഗ്ലുത്തേസ്ൃഷ്ഠിക്കാത്തു? 
ആവേണുഗാനംത്രവിച്ചുവരെല്ലാരു- 

മാണ്ടിതമൃതക്കടല്ക്കയത്തില്. 

€ പിന്നിടൊരിയ്മലുമായവരാരുമേ 
പൊങ്ങിവന്നിട്ടില്ലതികകല്നിന്നും. 
വിശ്വംഭരാവരനുള്ള താമീപ്പിതം 
നിശ്ചയമായിട്ടുമിങ്ങിനേതാന്. 
സങ്കര്ഷണാനുജന്സങ്കര്ഷിച്ചീടിനാന് 
തങ്കല്സ്സുകലമനസ്സ്റിനേയും. 

സവഹൃദയംലയിപ്പ ഭഗവാനില് 
നിവ്വഃണഭാവമിതിന്നുംകീഴാം. 
സാക്ഷാല്ഭഗവാനേക്കണ്ടും, ഭഗവാനെറ- 

പ്രേമസമ്പുണ്ണമാംവാക്കുകേട്ടും, 
മന്ദഹാസാനന്ദമാസ്വദിച്ചും,പേണു- 
ഗാനവുമാവോളംപാനംചെയ്യും, 
രാവുംപകലുംപിരിയാതെ,ദേവനായ് 
രാസലീലാരസലിനരായി. 
വാണ്വ്രൃജത്തിലേക്കിന്നരിമാരാരും 
കാണിയുംമോക്ഷത്തെമോഫിച്ചില 
എന്തുകൊണ്ണടെന്നാലിതിന്നുമുപരിയാ- 
യെത്തൊരുമോക്ഷംലഭിപ്പയാനുള്ള.. 

൧൮൪-- ഭൂുക്തിമധുവോലുംഭാഗവതത്തിലോ, 

മുക്തിദമായിഭഗിതയിലോ, 



ക്കുഴല് ഈശ്വരാവതാരങ്ങറം 
പ 

എന്തെത്തുപദേശംചിന്തുന്നുനമ്മളേ 
പുന്തികംപോലെകളിപ്പ്ിയ്മ്ുവാന് ? 
ആനന്ദസാന്ദ്രമാണി പ്രപഞ്ചമെന്ന, - 
മാനന്ദമുത്തിയാണിശനെന്നും, 
ആനന്ദതുന്ദിലരായിനാംജിപചിതം 
സാനന്ദംസാധിയ്മുകൂത്യമെന്നം, 
തആകലഹിനമതേകന്നോനേതിട. 
ത്താകുന്നു? ത൯പ്രാഫ്യിയെവ്വിധമാം? 
ഏതുപദാത്ഥവുമേതുഭോഗങ്ങളു - 
മേകുവാനാകുവോനാകുന്നോനായ്, 
ഇപ്പോഠംനിനപ്പതാംസ്വണ്ണത്തിലാകന്നോ 
നില്പതുകെല്ലെഴുംദിപ്യ ാനന്ദം? 
കാമുകകാമിനിപ്പേമവടിവാന 
കാമത്തിലാനന്ദംവാഴ്ുന്നുണ്ടോ? 
അങ്ങെങ്ങുമി്പതു;സോമനുംസുരൃയനും 
മംഗലതാരകാജാലങ്ങളും 
കൊണ്ടുവിതാനിച്ചനീലമേലാപ്പള്ള 
സുന്ദരപ്പ്ുമ വ്യില്ക്രിഡിയ്യുന്ന 
നന്ദനന്െറനന്ദനനിന്ദിരാനന്ദദ൯ന് 
തന്നില്ത്താ൯തന്നേലയിച്ചിരിപ്പ. 
ഈശാംശമായസമസ്തഷ്ടിയിങ്കല_ 
മിശ്വരര്പ്രമംനാംദശിയ്യേ ണം 
കമ്ള ംവെടിഞ്ഞിസഹോദരജീചിയി_ 
ലുള്ള മഴിഞ്ഞേറേസ്റ്റേഹിച്ചാലം; 
നന്ദകുമാരനുംചെയ്യതതുതാനാ. 
ണുന്നതാദശമതോക്കനമ്മറം. 
“പ്രേമത്തേപ്പാടീടുടംപ്രേമസ്വരൂപ. നി൯- 
പ്രേമത്തിന്നുത്തമപാത്രമായി_ 



201 അധ്യായം ൮ രാസ 

ക്കോലുന്നകോലക്കുഴലി൯കുഹരത്തില് 
നിലാളിവണ്ണ,ലസിപ്പതെന്താം?? 
എന്നൊരുഗോപിക,കഞ്ജവിലോചനന്൯.- 
തന്നോടുചോദിച്ചാളന്നൊരിയ്മ,ല്. 
“ശുദ്ധശൂന്യ തന്നെ?യെന്നതിനുത്തരം 
സത്വരമുത്തമശ്ശോക൯ചൊന്നാന്. 

ഉള്ള താ ണായ, താ വേണു വൊരു വെറാ- 
പൊള്ള യാണെന്നതുനിസ്സന്ദേഹം. 

വന്ദ്൯ദഗവാന്െറ തത്വംനാംചിന്തിച്ച 
പിന്നെയുംപിന്നെയുമുളളില് പ്പ്യോയാല്, 

നദ്ലൂണബ്രമമമാണെന്നുസമാധിസ്ഥ-. 
രഗുരുവയ്യയന്മാരകണ്ടറിഞ്ഞാര്. ി 

മാന്വേ,മഹാര്ഹമേ,ധന്നേ,മുരളികേ, 
പന്ദേ,സുഖാസവനിഷ്യന്ദിയേ, 
എന്നുജജയിപ്പുനീരാധികാദേവിയാറം- 

തന്നോടുതുല്യനീവെല്വൃതാക. 

സ്. 

രാസലീല. 
സ്വോാശരു ക് ി 

(കേക) 

൧൮൫ പാഫിമാംപരമാത്മന്, പാഹിമാംപത്മനാഭ, 

പാഹിമാംപത്മാലയാപ്രണയാധിവാസമേ, 

പാഫഹിമാംപത്മേക്ഷണു,പാഹിമാംപത്മപാദ, 
പാഫിമാംപത്മജാനിമുഖസാസ്തൃതഭവ്യ, 
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പാഹിപത്മിനിപതേ, പഹിമാംപത്മാധവ, 
പാഹിമാംപത്മാരുണചരണരമണിയ, 
പാഫിമാംപത്മദ്ദുതിലിജയകരതല, 
പാഫഹിമാംപത്മാകരനിരവൃതികരദ്ദുതേ, 
പാഫിമാംപത്മോദരസുഗന്ധസുലാസിത, 
പാഫിമാംപത്മാരുണമുദലാധരരമ്ൃ, 
പാഹിമാംപുരന്ദരമന്ദാരസഗന്ധിത_ 
മഹിതമധുകരമുഖരികൃതമയലി. 
വിഹിതനമസ്കൃതിലസിതപദപത്മ, 
പാഫിമാംപങ്കാപഫ,പാഫിമാംപരാല് പര, 
പാഹിമാംകൃപാകര, പാഫിമാംസുധാകര, 
പാഹിമാംഗദഹര, പാഫിമാംവിശ്വംഭര, 
പാഫിമാംസമ്പല്ക്കര,പാഫിമാംസുഖകര, 
പാഹിമാം പാലാഴിയില് പള്ള ികൊണ്ടിടംപോററി. 
ഗഹനഗഹഫനമാംവേദാന്തശാസ്രൃത്തിന്നു 
മോഹനപ്രസ്ഥാനങ്ങഠംമേല്ക്കുോ ലൃഷിന്ദ്രന്മാര് 
തങ്ങറംക്കുള്ള നഭവംമുന്നിത്തിനിര്മ്മിച്ചതില്ൽ 
തോന്നുന്നിതാശങ്കുകറംപണ്ഡിതമാനിയ്കപോംല്. 
അറിവുകറഞ്ഞവര്-കറവുകുറയ്യൃഛവാന് 
ഭഗവല്ഗീതാശാസ്രം ദഗവാന്ദാനംചെയ്താന്. 
സകലവേദാത്ഥനിക്ഷിപ്തമീഗ്ഗാനംകൊണ്ടി- 
അകലേപ്പ്പോകുംശങ്കാസകലമപികാലം: 
ഇങ്ങിനെയുപനിഷല്സ്റ്റാരസര്വ്വസ്വമായി.. 
ഒട്ട "മപൊങ്ങുംസവസംശയച്ചേദിയായി_ 
ടിരിയ്യചംഗിതാശാസ്ത്രമുപദേശിച്ച സാക്ഷാല് 
ഫരിയാംഭഗവാനില്, രാസലീലയെന്നൊരു_ 
ചേതോഹാരിയാംഭാഗംശ്രവിയ്മ,ംനേരത്തിം. 
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ലതിയായ പരിഷ് ക്കാരിവ്ൃന്ദങ്ങംക്കസഫുംപോല്. 

ഇതുമാതിരിചൊല്ലംചണ്ഡിതമ്മസ്ൃന്മാക്ക 
മതിയുണ്ടെങ്കിലാട്ടേ!- ഹൃദയംകാണുന്നില്ല. 

ഭാഗവതാദിയിലേ രാസലിലയേച്ചൊല്ലം- 
ഭാഗത്തേത്തന്നെയിപ്പോളവലംബനമാക്കി- 

യല്ലാല്പം ചിലസമാധാനങ്ങം കഥിപ്പുതി- 
അ്ങല്പമെന്നോത്തീടാതെസജ്ജനംനോക്കിടണം. 

ഭഗപ൯പ്പസീദമേ,ഭഗവ൯പ്രസിദമേ, 
ഭഗവ൯പൊധവുക്കണേസ്വ്യാചരാധങ്ങളം. 

൧൮ 105൦ ത്തൃദ്യമംയ് ബ് ഭഗലാനെറസമകാലീനരായി 

ബദ്ധവൈരികളായചേദീശപ്രഭൃതികറം, 

മുഗ്ദ്ധലോ ചനന്തന്നെനിന്ദിച്ചുദുഷിയ്യ്ലവാ൯ 

ബദ്ാ ചങ്കണന്മാരായ് ര(്ധവുംപാത്തുവാണാ൪. 

സന്ദദംനോക്കിനോക്കിപ്പുലതുംപരിഹാസം 

ദു യമേവുന്നപര്ജല്ലിച്ചാരാകുംവണ്ണം. 

ഏഎങ്കിലുമവരാരുംരാസലിലയേ ലു ണ്ടി 

പൂടംജേക്ഷണന്തന്നെപ്പഴികഠംപറഞ്ഞില്ല. 

1൮൫൦൭ ശു ദ്യാമാംരാസലിലസംഭവലി ൮ തായ് ശുദ്ധ 

ബുദ്ധികം,ധരിപ്പുതുംധരിയ്ക്കേണ്ടതുംതന്നെ. 

പ്രപഞ്ചസ്ൃഷ്ടിയിശനെന്തിന്നുചെയ്യുന്നെന്നു- 

വിപുല  ലാദ്ൃത്തിന്നുമുത്തരമിതില്ക്കാണാം. 

ഇത്രയുംസ്വ ഭാവികമായുള്ള ശിശൃക്രീഡ, 

നിതയ നീശവരന്൯൭ ചയ്കമറെറങ്ങുംകാണ്മിലനാം, 

രാസ ചിലയേക്ടട്ണ്റലീലയില്നിന്നുമാററി- 

ദുശിക്കില്ക്കാണാം,കൃഷ്ണു൯സാരസ്യ വിഹിനനായ്. 
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ലീല ഈശ്വരാവതാരങ്ങം 
തെ മാരി ന്തി 

ലം 
। ദേവകിസുതന്നുളള ജിപിതം;ദ്വന്വംസവം 

1 റ 1] മററ: ങ്ങേവം. സമ്പുണ്ണുമായിക്കാണാം;മററാക്കമില്ലിങ്ങ 
നനംതൊട്ടു,തനെറമരണവേര്െകൃഷ്ണുന് 
നിബിഡമഹാകമ്മ സംയുക്തനാണെന്നാലും, 
ക്ഷോഭത്തിന്ചെറിയൊരുകണിക, യെന്നെങ്കിലും, 
വന്ദ്യനാമദ്ദേഹത്തില് ക്കാണുവാന്കഴിയുമോ? 
ഇതുകഠംകണ്ണകൊണ്ടുകണ്ടപണ്ഡിതന്മാരാ- 
ണിതുപോലവതാരമില്ലെന്നുചൊല്ലന്നതും. 

൧൮൮---- ൫0 സലിലയേക്കപി,രസപഷ്ടിയ്മുചം,പിന്നെ 
രസികജനതങ്ങറംക്കുരസത്തേക്കൊടുപ്പാനും, 
രചിവ്റിട്ടടള തല്ല;കാഞ്ഞിരക്കായേപ്പ്യോലെ, 
പുറത്തേബ്ഭംഗിക, ണ്ട,ഭക്ഷിപ്പാന്കൊതി യ്ക യോ? 
അറി യാതാരുംകടന്നാപത്തില്ക്കുടുങ്ങാസ്ിന്: 
വടിവില് സ്ഫുടംചെയ്തിട്ടമുതായ്ബ് ടജിയ്യ പിന്. 
വാസ്തു വമായിട്ടന്നുനടന്നരാസക്രീഡ 
വസ്തരിയ്ക്ചവാന്മര്യനോത്തിടി ലെ: ത്തിട്ടമോ? 
രാധികാടികളൊത്തുവിശ്വേശന്കളിക്ില് ന് 
മധുരദാവത്തിങ്കല് ക്രിഡിയ്മകസ്ഥിതിയെങ്ങാം? 
മുകമരൃയനെറവാണീവൈഭവങ്ങളം,ബുദ്ധ_ 
മുഡനെറനിരൂപണടഒ വെദവങ്ങളു മെങ്ങാം$ 
ഹുടൊിട്ടുവയസ്സിനുംതാഴത്തേ പ്രായത്തിങ്ക- 
പ ടപോലുംമരല്ലുംവിശ്വസിക്കാത്തവള്റ. മോതുന്നു-വിടരേപ്പോല്-ഭഗ വാന്രാസക്രീഡ, 
തുകാല്ച്ചെയ്യെന്നൊരുവഗ്ലുക്കാര്. ശാന്തം!പംപം! എത്രയോപരസ്യ മായ് നടന്നോരക്രീഡ യില്, 
രവുശ്ടാഷംകാണ്മാനേതുസാഹസിയ്ു കം? 
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ആര്റേഴുവയസ്സികല്മന്മഥകഥയുണ്ടോ:? 

നീറുന്ന തിക്കട്ട യിലുവമ്പുപൊതിയുന്നോ? 

൧൮൯-- മ്മുരെറാന്നുപാ ഞ്ഞീടാം-രാസലിലാന്തരത്തില്, 

കററക്കാര്ചേണിമാരാംകനന്തകാരെല്ലാവരും 

സല്ലിലംതന്െറചാരത്തുണ്ടെന്നുതന്നെയല്ലോ 

വല്പവന്മാരായിടുംവല്ലഭന്മാക്കതോന്നി. 
തആആകയാല് ,രാസലില,സ്ഥുലമായ് ക്കാണുന്നഭൂ- 
ലോകത്തില്നടന്നതല്ലെന്നുനാംകരുതണം. 

ഇതുകഠംകൃദ്ണുന്നു മള മായമെന്നെതിര്പക്ക- 
മോതുകില്- സമാധാനംവേറെയുംപറഞ്ഞിടാം. 

൧൯ാഠ--- വി ഷൂവിന്നംശ.-മല്ല വിദ്ല്ു വിന്പരിപൂണ്ണം 

കരൂഷ്ടാവതാര-മെന്നുധാരാളംതെളിവുണ്ടാം. 

അദ്ദഹം സ്വതൂയു ത്തു ലസ്ധാദ്യുംമഠത്തത 

മിദ്ദേഹികഠം 48നതകിക്ഷുദ്ദാഹമടക്കിനാന്. 

ഭഗപല് ഭക്തീചിരുദ അ്ങളായ് , ചുറവമുള്ള -- 

സംഗതികളെത്തള്ളി,നമ്മുടെജിവാത്മാവും, 

പരമാത്മാവായ ച്ചേന്നിട്ടൈക്യത്തേപ്രാപിയ്യ്ുവാന്, 

പരയായേകാഗ്രമാംഭക്തികൈക്കൊള്ള ണംനാം. 

മാനുഷമായഭക്തി,ചരയാംദൈവഭക്തി- 
ദ്യോതകമായിട്ടുള്േഠരുപമാറ്റു മായിടും; 

അല്ലാതെ-പ്രതിബന്ധമ യിട്ടോംശക്തികൊണ്ടി- 

ടതിനെല്ജയിയ്യുചചന്നതായിട്ടോ,ഭവിപ്പ്ലാ. 

പുരുഷന്മാരുംനല്പനല്ല ാരുംതമ്മിലുള്ള 

വരിഷ്ഠപ്പേമം,ലോകവിദിതമായതല്ലോ; 

ആദസ്സറേഹം,പരമാത്മാജീവാത്മാതമ്മിലുള്ള 

സു ഭസ്തൃഫമാകമേകിദാവത്തിന്നാദിരൂപം. 



ത്സ 

ലല ഈശ്വരാവതാരങ്ങറം 200 
ത്തി 

അംഗനമാരില് സ്വതേകാണുന്നകീഴ്ടക്ു 0, 
മംഗലംനല്കുമാത്മദമനമുദ്രയല്ലേം! 
ആകുന്നവിധമെല്ലാം,ലയകികദോഷലേശം. 
ക്ൂടാതെ,പ്രേമതത്വം,ചകികലോകത്തിനേ_ 
ഗ്രഹിപ്പിയ്യേ,ദഭാരം,ഭഗവാനുണ്ടായിരു. 
ന്നതിനാ,ലതുബാല്യകാലത്തേ പഠിപ്പിച്ചാന്. 
ഇപ്പാഠംപഠിച്ചതാം- ദേവിമാര്,സാധാരണ 
ചൊല്ലെറ്റാള്ളംതനുകാന്തകാന്തിചന്തങ്ങളേന്തും- 
നല്ലകാമിനിമാരെന്നോക്കേ,ണ്ടായലര്കളും- 
തല്ക്കാന്തന്മാരുംദിപ്യരെന്നോതിച്രാണികര്. 
അംഗനാജനങ്ങറം,തന്നോമനപ്പൈതങ്ങളി- 
പങ്ടടമേദരശി പ്പിയ്ല്ംതിങ്ങിനലാത്സല്യ പോ. 
ലിശ്വരന്പ്രേമാസ്പദന്_ തന്കലുംവപേണ് കേരി. 
വിശാസമെന്നു,തന്നത്താനനുഭവമാക്കാ൯. 
പുവജന്മത്തില്തെ റയുററഭക്തരായപ_ 
രൂപയില് പ്പിറന്നു,തന്നാജ്ഞയേയനുസ്പത ല് 
ഗോപികമാരായപ്പോളവക്കപ്പേമര്തിനെ 
പ്പഠിപ്പിച്ചിതുദേഖന്൯ുലോകോപദേശാത മായ്. ദേവനാംദാമോദരന്നുള്ള താംദിം )ത്വത്തേ, 
ഭറു പരാംവ്രജകലനായികാനായകന്മാര്, 
സുകു മായ ഗ്രഹിച്ചെന്ന,തായവര്ഭക്തിപു വ്വം 
ലക്ഷ്തരീകാമുകനായപക്ഷിലാഹ൯തസെ. 
പ്പൂജിച്ചു ചെയ്തുതായകിത്തനസ്ത്രോത്രങ്ങളാല്._ 
പ്പൂണ്ണമായ്ക്കാണാമാക്കം, ത൯കരപുടംപോലെ. 
പൂധ്യജന്മത്തില്മഹാതാപമ്പന്മാരായുള്ലേ 0൪ 
ചാര്വ്ലംഗിമാരായീടഗോപികമാരായയിപ്പേ, അപ്പരമാത്മാവിനേ,ശരംണം ാപിയ്ക്കരയു. 
മദ്ദേഹമദന്യ രേപഠിപ്പിയ്കരയുംചെയ്യാന്. 
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ക്രീഡയി,ലാഭംദേവന്,ഗോപികാജനങ്ങടെ- 
യിടയില്നിന്നുമാറിക്കളഞ്ഞി,ട്ടവര്കളേ- 

മോഹിപ്പ്ിച്ചതില്നിന്നു, സ്വസ്വാമിയോടുചേന്രം 
ചേരാതെകണ്ടുംവാഴുമെല്ലാനേരവും ശ്രദ്ധ 

ഡൃ 3യംപരമാത്മാലിനമായ് ദ്ധാരപോലേ, 

സദന്-തന്കല്ച്ചേപ്പാ൯തന്നത്താന്പഠിപ്പിച്ചാന്. 

പിന്നിടുപ്രര്യ ക്ഷനായ്ത്തിന്നിട്ടുമുകില്പണ്ണന്, 

നന്ദജന്,വൃന്ദാരകവൃന്ദവന്ദിതാനന്ദന്. 
തആരാമമാരായിട്ടംഗോപിമാക്കോരോന്നിനു- 

മോരോരോകൃഷ്ടയന്വിതമായ് ത്തീന്നി,ട്ടവരുമായ് - 
ക്രിഡിച്ചുകൊണ്ടു,തന്നെബ ഭജിയ്മുചഛം- ദേഹികളി- 
ലോരോരുത്തക്കദേവ൯തന്നത്താന്സമ്പുണ്ണനാ- 

യടിമപ്പെടുമെന്നു, മിരേഴലോകത്തിലും 
ജീലാത്മാലൊന്നുമാത്രമാകിലാജ്ജി൨ ന്നതാ൯ 

ദൈവത്തെമുഴു വനും കിട്ടാവുന്നതുപോലെ, 

തന്നുടെഭക്തക്കെല്ലാംഭാഗിപ്പീടാതെകണ്ടം 
പുണ്ണമായ് ബ് ഭഗവാനേലഭിയ്യ്ഛമെന്നുള്ള തും, 

നിണ്റുയംപഠിപ്പി പ്യാന്കരുണാകരന്ഫരി. 

൧൯൧ -- കു ഥതന്നംശംമാത്രംഗ്രഹിച്ചുലാദിപ്പവ,- 

രതുപോല്ശേഷാംശവുംഗഹിയ്യുമയ്യാദയാം. 

നായക൯യുലാവല്ല-ബാലനായിരു-ന്നെന്നും, 

ബാലകന്, വെവംബാലനായിരുനില്ല യെന്നും, 

ഇച്ഛപോരുരൂപമേതും കൈക്കൊള്ളാന്൯ന്ശക്തനെ 

ഇ ലുാമാത്രത്താല്സ്തഷ്ഠിചെയ്യിടുംപ്രഭലെന്നും, ന്നും, 

കഥയില് മോങ്ിരലതി തു ജിതേന്ദ്രിയര്- 

കഥനംല്ലെയുംവണ്ണമുഷിമാ-രംശമെന്നും, 

ധരിച്ചേമതിയാകൂനിഷ്ഠക്ലനിരൂപക് 
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ന്മാരാകുംമാന്യന്മാക്കുുശേഷവുംനോക്കാമിനി. 
ഇരദദശമമാനുഷാവസ്ഥകഠംഗരനിയ്മുാതെ, 
തന്നുടെസുഹൃത്തിനേവഞ്ചിയ്മുഛനനവരേപ്പോല്, 
ശ്രികൃഷ്ണഭഗവാനേഗ്ഗണിയ്യയന്നതാണെങ്കി_ 
ലായതു,യുക്തിയുക്തമടഃയൊരുകഥയിങ്കല്, 
ടോഷ$ത്തമാത്രംകൊള്ളുമട്ടതന്റസ്വഭാവമാ;- 
മായതിന്പേരോ,മതദ്വേഷ്്ദണമെന്നാം. 
ഗുണത്തേദ്ദശിച്ചിടടംദോഷംതാ൯ഗ്രഹിപ്പതു 
ഹൃദയഹിനമായമശകസ്വഭാവമാം. 
നന്മതിന്മകഠംമേളിച്ചിരിപ്പോന്നതില് നിന്നും 
നന്മയേക്കൊള്ളം ഹംസ്വസ്വന്തമാം സ്വഭാ൨ത്താല്. 
ദോഷൈകദരശികളേ, ചിന്തകന്മാരാണെന്നോ, 
വിമര്ശപടുവെന്നോ,നിഷ്ണക്ഷധീയംണെന്നോ; 
സമ്മതന്മാരായിട്ടം-സജ്ജനംശണിച്ചീടം; 
നിണ്ണയമപര്പരപ്രതൃയകാരികളാം, 
സൂലലോകത്തിലഭിനയിച്ച ള്ളോരിക്കഥ 
സ്ൃക്ഷ്ട്ടക്കുകഠംക്കൊരു രൂപകാലങ്കാരമാം. 

൧൯ ൨-. രിതൂടിയില്ഗ്ോപസ്ര്രികഠം,പസ്രങ്ങള ഴി, “ പേഗയാകുകാലസോദരീതീരേവച്ചി_ [ച്ചവ- ാര്ടാപമോടുംജലക്രിഡചെയ്യുമ്പോഠം, ക്കു 
നാടകര്ംവാരിക്കൊണ്ടിട്ടാലിനെ റമുകളേറി, ക്കോടക്കാരവേണിജനംനാണിച്ചങ്ങടുത്തെരി. പ യാചിച്ചിതുവെന്നെല്ലാംചൊല്ലന്നതായ് ചലക്കുപരിഫാസപ്പുഞ്ചിരിതുളു ബിച്ചു. വിലപ്പിയ്കുന്നു; സൂക്ഷ്മമതിനുംവേറേകാണാം പ തയാരുഗഫ്ഗനമാംരൂപകംകൊണ്ടുതന്നെ, ആയതമതികളാമാലായ്രന്നുമിന്നും 
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നിന്നില്ല നനനനന്നു്്്ത്തത്ത്തു 

ശിപ്യരേസ്വീകരിയ്മുചഛംനേരത്തുചെയ്യുന്നതാം 
സൂക്ഷ്തുമാംപരിക്ഷണമായിട്ടഗ്രഹിച്ചിടാം. 
സുഭഷ്കൂമാമാത്മാവിനെദ്ദര്ശിപ്പാനൊരുത്തനും 
സ്വഥു ചത്തിലഭ മാനമുള്ള നാഠംവരെയ്്യാകാ. 
വേദ്യമായുള്ള തിങ്കുത ൨ദമാണത്യൃത്തമം; 

വേദത്തിലെല്ലാററിലുംവേദാന്തമതൃത്തമം; 
വേദാന്തലാഭത്തിങ്കലാത്മദര്ശനംമുഖ്യം; 
ആത്മദ൪രശിതാന്ജിവിവഗ്ഗുത്തിലതുത്തമന്. 
ദേഹാഭിമാനികഠംക്കു കിട്ടുകില്ലാത്മവില്ല; 
ദേഹോഹമതിമാറാ൯ ദേശികാശിസ്റ്റംവേണം; 
ഗുരുവി൯ന്കൃപകൊണ്ടും,തപസ്സില്ശക്തികൊണ്ടും, 
ശിഷ്യയന്മാര ദേഹോഹമാംമമതമറക്കണം. 
തന്നുടെയുപദേശം ശിഷ്ടയനില് ഫലിച്ചെന്നും, 

തന്നുടെദിപ്യസ്വമാമാത്മോപദേശത്തിന്നു, 
ശിഷ്യയനിന്നധികാരിയായെന്നു മറിയുവാ൯, 
ശ് ഷ്യ നഗ്ശൂരു_രന് നല്ലപോല് പ്പരിക്ഷിയ്യും. 
ദേഹാഭിമാനംവിട്ടോരംഗനാജനത്തിന്നു 

ദേഹത്തില് വസ്രൃമില്ലെന്നാകിലുംതോന്നാനാണം. 

പുരുഷസമക്ഷത്തില്ദേഹാഭിമാനഥവഠ- 

പരിശേഷിച്ചാ,ലെവാംനില്ലുന്നുപസ്രൃമെന്വേ? 

ശിശുവാകിയകൃഷ്ണുന്, നെടനാളായി'തനെറ, 

പേശചാംഗികളായ,പൂയ്യശിഷ്യരായിടും- 
പശികളായുള്േളോരേ,ത്തന്നുടെവശത്താക്കി- 

ദ്ദേശികസ്ഥാനേനിന്നുചെയ്യുതീപ്പുരിക്ഷയാം. 

ആയതില്ജ്ജയിച്ചേറേപ്പരിപാകുതയാന്നോ- 
രായതവിലോചനമാക്കായിക് കൃപാകരന്, 

രാസക്രീഡയെന്നോതുംസ്വന്തധമ്മോപദേശം 
സരസം൭ ലയ്കുപാലി,ച്ചവരേജ്ജഗത് ഗുരു. 
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വസൃചോര ൬0൭ വയ്യോരക്കാലംഭഗവാനും, 

പ്രത്യ ക്ഷമല്ലേവയസ്സാറിലേറുകില്ലെന്നും. 
അുന്നാക്ഷ,മാരോപിതമായുള്ളേഠരസഭ്മാം_ 
ദുമ്മോഹ.മള്ളിയ തെല്ലമങ്കരിച്ചീടാപതോ? 
അതി നാ,ലിസംഗതി;,മുക്തിതന പ്രാരം ഭമാം_ 
സൃചനയാഒ ണന്നോരപ്പി൯സന്ദേഹമുണ്ടാവേണ്ട. 
പരമാത്മാവി൯ച്ദംശരണംപ്രാപിയ്യഛവാ- 
നൊരിയ്കല്സകലരും യോഗ്ുൃരായ് വരുമെന്നും, 
ദരക്കാലമടുത്തെത്താനാശിച്പുസമസ്തരും 
ശക്തിപോല്സവം തൃക്തരക്തരാകണമെന്ന,. 
പ്പയോപഠിപ്പിച്ചതെപ്പാപേരെയം; വാരം 
ചെൊടപ്പട് ബോധപ്രദമ-യുള്ളോരിപ്പറഠത്താ 
ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ബോധ്യമാകാത്തപരിഷ്യാരി, 
യോതണം, പാശ്ചാസ്ത ബാറിസ്റ്റരായതുകൊണ്ടേ, 
ലോകക്ഷേമത്തിനായ। സ്വന്തവസ്രവുംക്രടി 
ത്യജ।ഒ ചന്നതുകൊണ്ടോ, ഗന്ധിജി, മഹാത്മാവായ? തു പോ,ലസഖ്ലരാംത്യാഗികഠംമനീശ്വ_ 
രോതിയോര് യാഖ്വു ാനമെങ്ങിട നപൊളിയുകും? 
വിഷ യപരിത്യാഗശിലരാംയതികരംക്കേ, 
ദോഷഹിനമാമിതിര ഭംഗിയുംത ത്വങ്ങളു .. 
ദള തുപോല്ലേതന്നെയുളളിലേറവവാനുമള 
നല്ലെൊരുഹൃദയത്തെനേ വാ൯സാധിച്ചീട്ട. അപ്ത്മജ്ഞാനശാസ്ര, മെന്നെന്നുംപ്രപഞ്ചത്തില്, ഗുഹ മാംവിട്ളയായിമാതരമേനിലനില്ക്ര. 
എന്നാലു,മതില്ദ്ൂഡജ്ഞാനികറം ചിലരന്നും 
ന ടത്തിങ്ല്ക്കാണുംലോകാന്ഗ്രഹംചെയ്താന്, “ത്രീരാമകൃണ്ണദേവന്"മധുരഭാലംതേടം. 
ശ്ര്രാധാരമണനേക്കാണുവാന്തീവ്രമായി, 
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രാധികാദേപിയേപ്പോല്,സാധനഒ ലയ്ക്കുകാത്ും- 
സാധിച്ചിട്ടദ്ദേഖധിതന്പ്രപേമ രത്വത്തേക്കണ്ടാന്. 
അട്ലേഹംരാധാകൃഷ്ണദശനേപലപ്പപോഴും 

ശ്രദ്ധയാസൂക്ഷ] ച്വിട്ടം,കാമത്തിന്കണികതന്- 
ലക്ഷത്തിലൊരംശവുംദേവിയില്് സ്പശിച്ചതാ- 
യിക്ഷി റ 9 പ്പാ൯ക ഴിഞ്ഞില്ല;സൂക്ഷ്മൂജ്ഞെന്കാണുംസുക്ഷ്ടും. 
രാധികാപ്പേമലക്ഷ്യം,ചൈതന്പദേപന്മാത്രം 

ബോധിച്ചുസുഖി"ച്ചെന്നു ലൊല്ലന്നുരാമകൃഷ്ണുന് 

൧൯൨. പ്പ്രേമഭക്തിയില്നീന്തുംവല്ലവിമാരായിടും 

ത്രീമതിമാക്കാക്കമേ,ശ്രീരാധാരമണനേ, 

ലോകേശനെന്നോ,സവസാക്ഷിയാണെന്നേ,സ്ൃഷ്ഠി- 
യ്യേകനാംനാഥനെന്നോ, ലിത്തത്തിലോക്കാന്പോലും 

സാധിച്ചി;ല്പച൪- ചിത്തം,പൊന്നുണ്ണികൃഷ്ണുന്നമേല്- 
പൊന്തിയില്ലല്പംപോല; മിതുതാ൯പരഭക്തി. 

കംസനിഗ്രഹംവിദ്യാഭ്രാസമാദിയാംലോക- 
പ്രസിദ്ധകാരയങ്ങളെസാധിച്ചുയദുശ്രേഷ്ട൯ 
ഭൂഭാരംലഫു വാക്കിസ്റ്റീരിയോടൊരുമി വവ 

മേദൃരതരമാകഠമധുരാപൃരിയിങ്കല് 
വസിയ്യുച്ഛാകാലം,തനെറപുയ്യബാന്ധവന്മാരെ 
സ്ത ൮] പ്,ദാ യനാമുദ്ധവബുദ്ധിമാനെ, 

നന്ദനുംയശോദയുംമററവള്ള ഗോപഗോപി- 

വൃന്ദുംവസിയ്യച്ഛന്നദി ക്കിന്നു,ദൂതനായി- 

ക്കലിച്ചുനിയോഗിച്ചാ൯.ക്ഷേമാദടിയറിലാനും 
സ്വന്തമാംക്ഷേമമെല്ലാമറിയിപ്പാനുകൃഷ്ണ്ണന്. 

ശോകലേഗമി ചു,നല്ലാതിതറ്റംസ്വീകരിച്ച, 

നന്ദനുംയശോദയ്യചഛമാശ്വാസംപലതോതി, 

മാധവചങ്ങാതിമാ൪- മാനസാശ്വാസവാക്യം 
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മാനിയാമവന്ചലൊന്നുവസിച്ചാ൯മഹാഭക്തന്. 
അത്തവ്വി,ലോകാന്തത്തില്,വല്ലപവിജനംമുറ൨- 

മുഠംത്താരില്തിങ്ങിപിങ്ങുമുല്ക്കണ്ഠാകലരായി, 

ഭഗവല്ദ്ൂതനായോരുദാവപാര്ശ്വചംപ)ക്കു 
ലാര കയ്ന്ിനഖയം; ച് 

“ഞങ്ങടെചെന്താമരക്കണ്ണനഞ്ങെന്തുചെയ വൂ? 

ഞങ്ങളെ നിനയ്യ്ഛന്നോകാര്ലണ്ണ്ുന്തിരുപടി? 
ഞങ്ങംനല്കുന്നുപാലുംവെണ്ണയുംഭജിയ്കരാതെ.- 

യെങ്ങിനെയോമല്ക്കണ്ണന്പിശപ്പിന്നടക്കുന്നു? 

മെയ് "ചടപ്പുണ്ടോ? കൂ കൃഷ്ണ്ുന്നന്നായിവളന്നിതോ? 
ഈയുള്ള്ളോക്കൊന്നുകാണ്മാ൯യോഗമണ്ടായിടുമോ? 
ഇങ്ങോട്ടുവരുവാ,നപ്പ്യൊന്നോടക്കുഴലുതും_ 

പൊന്നുണ്ണിമോഹിപ്പിലേ?പോരുന്നതെന്നാകുന്നു? 
ഗോക്കഠംത൯കളമ്പടിദ് ധൂളിപററിയതാകം- 
ചൊല്ക്കൊണ്ടപിതാംബരം, പീലിക്കണ്ണിണങ്ങിയോ 
രകൂ്റുകേശപാശമിവകളഴിഞ്ഞാടി- 
മല്ക്കനംഗോപാലകനിളക്കിടുന്നുനിത്യം. 

സ്വേദാംബുപൊടിഞ്ഞുള്ള നല്ലിളംകവിറംത്തടം, 
വേദനപെരുകന്ന്യമുകരാഞ്ഞെനിയ്ക്ക യ്യോ! 
എന്നുണ്ണിക് കൃഷ്ണ! മണിപ്പൈതലേ! തവസ്തിത._ 
മെന്നുകാജ വന്നുഗോപിമാര് വിബോധരായ്, 
ഉ ഭാവദൂതിങ്ക,ലബ് ഭഗപല്പ്രിയനോടാ,_ 
യദ്ദേഹമസ്തനായപരുഷനെന്നോക്കാതെ, 
“തങ്ങളുംമാനാദികള ള്ള മാന൯ഷ്? രെന്നു, 
ജിപികഠംക്കാക്കംചേരും സ്വുലാഭിമാനംപോലം_ 
മറന്നു,ചോദിക്കയും ചാപല്യംകാണിക്കയും 
മോഹത്താല്ക്കണ്ണിര്വാത്തു പലതുംപറകയും 
ചെയ്തീടു ന്നതിന്വണ്ണം, തന്മയമനസ്സാന്നാല് 
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കൈവരുംരാസക്രീഡാ സാരാത്ഥംസമമസ്തക്കം. 
ഉദ്ധാവരതിന്നോതി:- “നിങ്ങടെ ബാലകൃഷ്ണന് 
മത്യന,ല്പനാദ്യന്തനാകിയ ഭഗവാനാം. 
അദ്ദേഹംലോകസ്വ്യംവ്യാപിച്ചുവസിയ്യകഛന്നി- 
തദ്ദേഹമറിയാതെലോകത്തിലെന്തോന്നുള്ള?? 
അതിന്നുചൊല്ലിടിനാര്വല്ലചിമാരായീട്ടം- 
മല്പിസായകവില്ലിന്൯വൈജയന്തികഠംമന്ദം:- 
“ഹേ സാധോ! ഭവാ൯ചൊല്ലംചൊല്ലിനുള്ളത്ഥംതെ 
മിസാധ്വിമാക്ദനേരായറിയാ൯ കെല്ലില്ലല്ലോ; [ല്ല 
അറിവാനാശയില്ല; ന്രരജത്തി൯വിളക്കാക- 
മംബുജാക്ഷനേക്കണ്ടാല്, പിന്നെത്തുകാണ്മാനുള്ള!? 
ഇങ്ങിനെലൊല്ലിക്കേഴുംമല്ലാക്ഷിജനത്തിന്െറ 
മഞ് ജുചേവടിത്താരി,ലുത്തമജ്ഞാനിയായി, 

രാജപൃരുഷനാകമുദ്ധവരമനംകൊണ്ടു- 

താണുക്രപ്പിട്ടകൃതകൃതൃയനായ് സുധീരത്തം. 
ഇവക്ടതുല്യംഭക്തിയെവക്കഭവിച്ചിടാം? 

ഇവയ്യകതുല്യംത്യാഗ മേതൊരുവശിയ്യകഛണ്ടാഠ? 
ഇതുതാന്ഭക്തക്കെല്ലാമേകമാം നിദരശന- 
മിതിനേവാഴ് ത്തിപ്പാടാന് കവികഠം ത്രമിയ്യു,,ന്നു. 

ഇതുരമാംസളമായിസ്ത്റരഭ്യമോലുന്നതാ- 

യിതൃസനുണ്ണസ്വച്ഛുമാദ്ടവപ്രഭചിന്തും 
വസ്തരവല്ലതുമുണ്ടോ? പ്രേമമെന്നൊരുശബ്ദം 

പിസ്തരിയ്മചഛവാന്പിദ്വാനെന്തെല്പാംസമ്പാഭിച്ഛു! 
അമൃതം സമാജ്ജിച്ചു,സാരസംസമ്പാദിച്ച, 
പുന്തെന്നല്,പുഞ്ചന്ദ്രിക,പുഷ്ടസഞ്ചയമ്ര്ാതം, 
മുദ്യാനം,ലതാ,കഞ്ജം,കാകളീകളഗീതം, 
വിദ്രമമണിത്തരം, പുന്തേനും,ചന്തംചിന്തു- 

മെത്തെത്തതിരഞ്ഞിലുകവിക പ്രേമത്തിന്െറ് 
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കാന്തമാംസ്രകമാര്ലംലോകരേഗ്രഹിപ്പിപ്പാ൯ 
എന്നിട്ടസാ:ധിച്ചിതോ? ചില്ക്കാമ്പാംമുകുന്ദനാം- 
നന്ദനപ്പുമാവിലേകല്ലകദ്രമത്തിനെ, 

നന്ദിച്ചുദ്ദ്ഥമായില്ലുററിപ്പുഭകലയോടും- 
തളിത്തു സരരഭ്ത്തെപ്പര ത്തിന്ത്തംലെയ്യും- 
ഗോപികമാരായിടടം സന്താനവല്ലിമാത്രം 
സമ്പ്യതിതെളിയ്യന്നുപ്രേമത്തിന്പ്രകാശത്തെ. 
ഈദദശമാരായിടടമിസിദ്ധയോഗിനിമാര് 
പ്രേമവായ്ക്കോടംനിശാകാലത്തില്വ്ൃന്ദാവനേ, 
യോഗേശ൯തന്നെക്കാണാഞ്ഞുഴന്നുഗതിമുടി 
പ്രേമവേദനയോടുംസ്തൃതിച്ഛു പാടിടിനാര്. 
“ഗോപികാഗീത"*മെന്നുമാമുനിലാന്നതും 
പാവനഭാഗവതശുദ്ധിയ്മുയനിദാനവു- 
മാകമാസ്ത്രവംഞാനു,മികൃതിപൃതമാകാ, 
നാകുമ്പോല് വിവത്തനംചെഷ്യിതില്ചേത്തീടന്നേ. 
മല്ലലോചനനോടസായൂജ്യംസമ്പാദിച്ച (൯. 
വല്ലവിമാരായിടുമിന്മിരാദേവിവൃന്ദം, 
വന്ദിച്ചുതല്ച്ചേവടിപണിയുന്നെന്നില്,കടപാ- 
സന്താനസുനവഷംപൊഴിച്ചുതുണയ്യ, ണം. 

ഗോപികാ ഗീതം. 
ന്് പ ര 

മഞ്ജരി. 

൧൯൪ ത്തൃരുടെജന്മത്താലിവ്രജംമേല്ലമേ. 
ലാനന്ദമാന്നജയിച്ചിടുന്നു; 
യാതൊരുഫേതുവാലിന്നിന്മിരാദേപി._ 
യാശ്രയിയ്യുന്നീവ്രജത്തേനിത്യം; 
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അങ്ങിനെയുള്ള ,ഭവാനുടേസ്വന്തമാ,- 
യഞ്ങയ്മുച്ഛവേണ്ടിട്ട ജിവിപ്പോരായ്, 

ഭക്തകളായുള്ള ഞങ്ങറം, ഭഗവാനേ! 
അത്തല്പുണ്ടങ്ങയേത്തേടിടുന്നു; 
ജിവേശ, ഞങ്ങറംക്ഷ താവകം ദര്ശനം 
കൈവരുത്തേണമേ; കാരുണ്ാബ്ലേ! ര 

സ്വ കുശരത്തില്വിടിന്നലിലസുന്ന 

മെച്ചമാം താമരത്താരി൯കാന്തി, 
നേരേകവന്നവപിലോലവിലോചനം_ 

കൊണ്ടു, വരദ! സുരത നാഥ! 

മുദ്യമില്ലാതുള്ളിത്വദ്ദാസിവൃന്ദങ്ങള്ം- 
ക്കല്പല്വളത്തുഫനിപ്പുതിപ്പോഠം, 
- വാസ്ത്രവമായിട്ടും-ഞങ്ങളേ വേവിച്ച . 

വല്ലാതെ കൊല്ലകതന്നെയല്ലോ. 

കോ പുളജലത്തിലും, വ്ൃയറളരക്ഷസ്സിലും, 

ചക്രവാതം, മഹാമാരിയിലും, 

വൈദ്ദതവഗ്നിയുംധേനുകദൈതുനു. 

മുദ്യോഗമാന്നചെരുത്തതിലും, 

നിന്നഞങ്ങറംക്കുപലപ്പോഴുംമേല്ല്യമേല് 

വന്നുപിടിപെട്ടമാലൊക്കെയും 
അന്നന്നുപോക്കിയ വന്ദ്ുനരര്ഷഭ! 

ഇന്നുപേക്ഷിയ്യൃവാനെന്തെങ്ങളെ ? 3 

വ്വാത്സല്യമേറവം-വയസ്യ, യശോദതന്൯ 

വത്സനല്ല ഭവാനെനറിഞ്ഞേ൯; 

പിശ്വഗുഹ്നിയ്യവിരിഞ്ചനത്ഥിയ്കയാല് 
വന്നുയദുകലേ ജാതനായ, 
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ദേഹികംംക്കൊക്കേയുമന്തരാത്മാവിന്നു- 

ഭാവുകസാക്ഷിയാംദൈവമത്രേ! 

വൃഷ്റ്ികലേശ്വര, സംസാരഭിതിയാ- 
ലൃഷ്ണിച്ചുതുച്ുദംക്രപ്പുപോക്കായ്' 

ശ്രേഷ്യമായിടുമഭയംകൊടുപ്പതു,- 
മിഷ്ടകാമങ്ങളെ നല്കുന്നതും, 
മംഗലദേവതാത്ൃക്കരപങ്കജം 
ഭംഗ്യാഗ്രഹിച്ചുലസിയ്യുന്നതും, 

യാതൊന്നാലാകുന്നി,തപ്പ്ാണിപങ്കജം 
കാന്താ, ശിരസ്ത്റിതില്ചേക്കേണമേ. ടട 

അ്അമ്പാടിലാസികഠംക്കുണ്ടാകുമാത്തികം._ 
വെയ്ധിച്ചുമണ്ടിയ്യുച്ം വിര വീര ! 
സ്വന്തംജനങ്ങടെദുദ്ഗവ്യം ധ്വംസിയ്മും.. 
ചന്തമേന്തുംസ്ലീതംചിന്തുന്നോനേ ! 
ഗ്രിമാന്സഖേ, ഭവാന് കിങ്കരിമാരാകം 
്രീമതിമാർകളേകൈക്കൊണ്ടോലും; 
പണ്ഡരികാനനംതാവകം, യോഷമാര്. 
കണ്മുന്പില്കാണ്മാന്കനിയേണമേ ടു 

കുമ്പിട്ടുകപ്പന്ന സാധുജനത്തിനെറ 
കമ്പവുംശോകവും ശോധിപ്പോനായ്; 
മേഞ്ഞുനടക്കുന്ന ഗോക്കാംക്കുക്രട്ടായി 
മേളത്തില്സഞ്ചാരംചെയ്യുന്നോനായ്. 
ശ്രിമഹാലക്ഷ്മിയ്മം, നിത്വസങ്കേതമായ്, 
സരപ്പഫണത്തേയും മര്ദ്ദിപ്പുതായ്, 
ചെന്താരിന്കാന്തിതന്കന്ദളംചിന്തരന_ 
നിന്തിരുച്ചെന്തളിര് തൃപ്പദത്താര്, 
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കുംമംപുശ്രമിക്കൊങ്കമേല്ചേത്താലും ! 
വ൯കാമംവൈകാതെ പോക്കിയാലും !. റ് 

വൃഷ്രലോചന! പാരംമധുരവും, 

കേറംക്കുകിലുള്ള ംഹരിയ്മചഛന്നതും, 
ബുദ്ധിമാന്മാരായ വിദ്വജങ്ജനങ്ങറാക്കു. 
മത്ൃൃന്തംഹ്ൃദ്ദതമവുമാകും; 
നിന്തിരുവാകൃംശ്രവിച്ചു വിമോഹിച്ചു 
വെത്തുഴ്ലുന്നോരു, മങ്ങയുടെ 

കല്പനപോലെല്ലാമല്ലവുംതെററാതെ- 
യപ്പുടിയെപ്പേരുംചെയ്യുന്നോരും, 
ആകുമിയെങ്ങളെ, നിന്നധരാമൃത.- 
മേകിപിബോധമാരാക്കിയാലും. 8 

ത്വാപത്തില്ത്താഴന്നദീനജനങ്ങറംക്കു 

ശിതമോദങ്ങളെച്ചേര്പ്പുതായും, 
വാഗ് ദേവിതസാലും വാഴ് ത്തപ്പെടുന്നോരാം 

കാവ്ൃകൃത്തുക്കളാരു ഗേയമായും, 

ഭൂരിജന്മത്തിലേപ്പാപവും കാല്ക്ഷണാല് 
ദൂരെയകറവന്ന മന്ത്രമായും, 
കേഠംക്കുംനിമിഷത്തില്മംഗളമാകവേ 

ചേക്ടന്നനിവാണസാരമായും, 
ശ്രീമത്തായ് ലോകംനിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞനി൯ 

ത്മകലന്നകഥാമൃതത്തേ 

നിതൃംനിരൂപണംചെയ്ുവോരൈശ്വര്ൃ- 
മെത്തിയവ൪നേടുംദാതൃശിലം. 9 

പ്രാണാധികപ്രിയപ്രേമംതുളുമ്പുന്ന 

ചേണെഴുംനിനന്സ്ലിതവിക്ഷണവും, 
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കേളിസല്ലാപവും,ക്രീഡയും,ഞങ്ങ: ക്കു, 
മംഗള ധ്യാനമായ് ത്തിന്നിടുന്നു; 
പാടവമേവുംകിതവ,രഫസ്സ്സിങ്കല് 
മര്മ്മസ് പ്പക്കാകുന്നതാവകീനം- 
സങ്കേതനര്മ്മങ്ങറം ഞങ്ങട്ടെയുള്ള ത്തെ 
സംക്ഷോഭി പ്പിച്ചു വലയ്യുന്നയ്യയോ! 

നാഥ നീപൈക്കളേമേയ്ക്രാ൯ഗമിയ്ക്വേ, 
പാഥോജസുന്ദരം-നി൯പദത്തില് 
കല്ലോടുപ്പല്ലുംതറപ്പുതായ് ചിന്തിച്ചു 
വല്ലാതെവേകുന്നിതെങ്ങറംചിത്തം 

ന] തൃവുംഭാസ്തൃര൯ന്സഞ്ചാരഖിന്നനാ- 
യസ്ത്ാദ്രിതന്മേലുമസ്തു നാഭം, 
വിരനായുള്ളോപലേ! നിവ്രജത്തിങ്കലും, 
വിശ്രാന്തിയ്ക്ായിഗ്ഗമിയ്മ്നന്നേരം, 
ഗോവദാനാദ്രിത൯മാറത്തണിഞ്ഞോരു 
ഗാരവണ്ണം€ ലരുംരേണ്ടജാലം 
ധരരോളംപററിിയ്ല്ു പൊടിഞ്ഞതും, 
നിര്്രക്കാര്ക്രന്തല്ക്കെട്ടഴിഞ്ഞു 
ചിന്നിമറച്ചതു,മായുള്ള നിന്നുടെ 
ചാരുവാമാനനസാരസത്തെ 
പിന്നെയുംപിന്നെയുംകങ്ങെയാല് ഞങ്ങറം ക്ട് 
കുന്നിപ്പക്രടുന്നുകാമംകാന്ത! 

ത്തൃശയമാരുമേക്രടാതെനിന്നെത്താ_ 
നാശ്രയി ല്വീടുന്നഭക്തക്കെല്ലാ- 
മിഫ്കവരങ്ങളെത്തുഷ്ട്ടാകൊടുപ്പുതും, 
സ്ത ഷ്ലികത്താവുംവണങ്ങുന്നതും, 
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ക്ഷോണ്ിയ്മുമണ്ഡനമായിലസിപ്പതും, 
പ്രാണികളാപത്തില്ധ്യാനിപ്പതും, 
സാഖ്യദംതാലകംപാദസരോരുഹ- 
മാധിഹത്താേ! രമണ! മമ: 
ഖേദത്താലുള്ള ംപിടച്ചുതുളമ്പുമീ- 
ക്കൊജ്കക്കുടങ്ങളില്ചേത്താലും നീ. [6 

ശോകംകെടുത്തുസ്രതോത്സവരസ- 

മാകവേഞങ്ങളില്ച്ചേപ്പുതായി, 
ചന്തകഖലന്നുസ്വരിയ്യുചംമുരളിയേ 

ധുംബനംചെയ്യുതുടിപ്പതായി, 

ആനന്ദംചേത്തിട്ടമന്യവസ്തുക്കളേ- 

യാകലേവിസ്തരിപ്പിപ്പുതായി, 
പിയൂഷംകൊണ്ടുചമച്ചനിന്൯ചെഞ്ചൊടി 

ചിര! നീഞങ്ങഠംക്കിങ്ങേകിയാലും. 14. 

(ഗോക്കളേമേയ്ക്ാനായ് വൃന്ദാവനത്തില് 

പോകുമ്പോ,ളങ്ങയേക്കാണായ്യുയാല് 

തീരെദറഞ്ഞക്ഷണാദ്ധവുംഞങ്ങറംക്കു 
തിരുന്നുനിണ്ടയുഗങ്ങള്ംപോലോ; 

നിണ്ടുകടിലങ്ങളായുള്ള കാ൪കഴല്- 

കൊണ്ടുശോഭിച്ചീടുംശ്രിമുഖാബ്ജം- 
കാണു വാ൯നോക്കവേകണണ്ിന്നിമതിത്ത 

കുണ്ഠ൯വിധിയേജ്ജഡനെന്നോപ്പേന്. 15 

ഭത്താവുംപുത്രരുംബന്ധുമിത്രാദിയും 

ഭ്രാതാവുമിവകര്ൂരെത്തള്ള. [! 

ഗാനത്തിന്-സംഗതിസധ്യവുംകണ്ടനി൯ 

ഗാനത്തില്വ്യാമോഹചിത്തരായി, 
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ഞങ്ങടെസവാഗതിയുംഗ്രഹിപ്പേ ാനാ-- 
മങ്ങയ്രികത്തണഞ്ഞോരായ 
ദു൪ബ്ബലമാരാകുംയോഷാജനങ്ങളേ 

നിരബ്ദുരംരാത്രിയില്ദ്ൂരെദ്ദരെ, 
അല്ലേ! കിതപ,പരിത്ൃജിയ്മുഛന്നവ- 
രാരാനുമുണ്ടോഭവാനല്ലാതെ ? 10 

കാഠമത്തിനുദ്ദിപനത്തേവളപ്പ്തും 
ശ്രിമന്! രഫസ്സ്ിയല് സംവേദ്വും 
ആയിടുംതുമന്ദഹാസാഭവത്രതവം, 
പ്രേമംവഴിയുംകടാക്കു ങ്ങളും, 
മംഗലദേവതസക്കേതമാകുന്ന 
മാലേയമാലാഡ്യമാര്ത്തടവും, 
കണ്ടുകണ്ടാശജനിയ്യുുന്നു;മാനസം 
പിന്നെയുംപിന്നെയുംമേഹിയ്യു,ന്നു. ് 

ദേപാധിദേപ,ഭവാനുടെസാന്നിധ്യ- 
മീവനംഗോകലംരണ്ടിങ്കലം 

മേറുന്നജീപികഠംസങ്കടംപചേ ാക്കിടും 
ദാവുകദിഫ്ിക്കെടാവിളക്കാം; 
എന്നതുകൊ,ണ്ടിസ്വജനഹ്ൃദ്രോഗത്തി 
നുന്നതഭേഷജംയാതൊന്നാണോ, 
ആയതുകാമദഃ ത്വല്സ് പപഹമൂര്ഛിച്ചോ_ 
രിയിപക്കേകണേതെല്ലെന്നാലും. 18 

ര]! | ൭ (വിതസവസ്വമാകംപ്രിയതമ! 

താവകം, ൽ “സേനകുമാര്യാസ്പദമായ് , 
ഒ വ താര്ധപോലെതുടുത്തുമുദുവായ 
ചാ ചരണങ്ങറം,നോവിയ്യ,ഠതെ 
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ഞങ്ങടെകാക്കശ്യമേവംക ചങ്ങളില് 
ചേക്ുന്നുഭിതിയാല്ഞങ്ങംമന്ദം; 
അങ്ടയാകട്ടെ,യത്തുപ്പ്ാദ പത്മത്താ- 
ലലപ്ലയോസഞ്ചരിയ്മുചന്നുകാടില്? 
ക്രത്തമുനയുള്ള പാഷാണകണ്ടക_ 
മാത്തിയപ്പട്ടപദത്തളിരില് 
ലേത്തിടടുമോഒ ന്നു,നിതന്നെജിവനായ്, 
പ്രിത്ൃ ാഭവാനായിജ്മിലിപ്പ്യോരായ്, 
ആത്തരാ,യുളേളോരിഞങ്ങടേമാനസം 
പേത്തുംഭൂമിയ്യുന്നുമംഗളാത്മന് ു ] 

-- 

-- ഇങ്ങനെവ്രജത്തിലെമംഗലദേപിമാരാ- 

മംഗനാജന,മുള്ളില്ത്തിങ്ങിട്ടം ഭക്തിയോടും, 
കൃഷ്ണദശനത്തിനായുഷ്ണിച്ചോരുള്ള ത്തോടും, 

തൃഷ്ണയാന്നുരുഭക്തിപ്രേമരാഗങ്ങളേ 090, 

ഹൃദയ ദവിപ്പിയ്ഛംസ്വരത്തില്ഗാനംചെയ്തും, 
മോദമെന്നിയേഭക്തിശ്രദ്ധയാസ്തരതിചെയ്തം; 
ലിത്തമല്ല്യ തന്തങ്കലുറച്ചൂയൃത്തംചെയ്യ,- 

മത്യരമു൯മത്തമാരായി ട്ടപുലമ്പിയും, റ് 

തിരഞ്ഞുതിരഞ്ഞേ ററം,വൈവശുംപുണ്ടുപൂണ്ടു 
കരഞ്ഞാരുള്ള ംവെന്തുസഹിയാഞ്ഞുരുതരം. 

ത൯ന്ക്ഷ ണംശ്രിശരരിയേ,പുഞ്ചിരിപ്പയഞ്ച ന്രിക- 

പ്രക്ഷേപി,ച്ചതില്വൃന്ദാവനത്തേനീരാടിയ്യു- 
മാനനക്കുളിരമതിയണിഞ്ഞും.രമാദേവി_ 

യാനന്ദിച്ചലകകരിയ്യുന്നതാംതിരുമാറില്- 
൨ രുവാംവനമാലചാത്തിയും,പിതാംബരം 

ചന്തരതില്ച്ചാറി,ക്കാമദേവനുംകാമനായി, 
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ശ്രീമതിമാരായിടംഗോപകിന്നരിമാക്ക 
സമ്മൊദംവായ്യ്ഛംപടികാണുമാറായിമന്നിത്. 
നമേസ്തഹൃഷികേശ ! നമസ്തേനാരായണ! 
നമസ്നേവിശ്വംഭര! നമസ്നേനമോനമഃ. 

ഫാം... 

1. 

ഗ്തോപദേഗം 
നട്ട 

(ദൃതകാകളി) 

൧൯൫... ആ ന്തഹിനമാമീപ്പേോമമധ്യ ത്തില് 
പന്തിയൊത്തുനിരസിരുപങ്കായി 
ക്കണുന്നുണ്ടിതാരണ്ടുരണോദ്ട മു 
ക്കാളസൈന്യമാംമേഘാളിപചങ്തിയേ 
പാഞ്ഞു പോകുംരഥങ്ങളാംമിന്നാലു,- 
മഞ്ഞടിയ്മുചംപടഫസ്സനിതവും, 
വാജിവാരണവസസ്യാദരണങ്ങ. 
ളാജിലിരപദാതിതന്പങ്തിയു_ ന മാമേളിച്പുവിനിമ്മിതമായുള്ളേളാ_ 

; രാമഹാപാകശാസനചാപവ്ും, 
ക്രടില്ചേരുമിതിന്നുടെമധ്യ ത്തില് 
ൂുടിയേറെത്തെളിഞ്ഞു കാണ്മോരിതു, 
മന്ദംമന്ദംതെളിഞ്ഞെ കിടന്നു 
കന്ദദാസ്ത്െഴുംവിണ്ഗംഗയായിടാം. 
ധന്യമാകുമതിന്െറനടക്കായി 
മിന്നിയേറെജ്വലിപ്പുതെന്തായ്ലരാം? 



289 അധ്യായം ൮ ഗീതോ 

ആമ്പലാകുന്നനക്ഷത്രമധു, ത്ത് 

ലമ്പിളിയേത്തെടിഞ്ഞുകാണുന്നിതോ? 

ആമ് നായാത്ഥങ്ങറം ചിന്തിച്ചു ലിന്തിച്ചു 
നാന്മുഖ൯ധ്യാനമാള ംജലജമോ? 

സാരഥിയാമരുണനോടൊന്നിച്ചു 

സുര)൯പുധ്യാബ് ധിയിങ്കലുയരുന്നോ? 
ആരും;മായവ.രല്ലിതു;നമ്മുടെ 

ഭാരതരണമമ്മ ംഭരിപ്പുവ൯, 

വാരിജാക്ഷ൯,വസുന്ധരാഭാരത്തേ_ 

വാരണംലെയ്യരുളന്നഗോവിന്ദ൯; 

തന്നുടെയുററബന്ധുവും,തോഴനും, 
തന്നെപ്പ്യോലെതാന്സ്റ്റേഹിയ്യംമിത്രവും, 

ബാഹുവിരൃവുംശരര്യ വുംധമ്മവു- 

മാഫഹവകലാശിക്ഷയുംരക്ഷയും- 

കൊണ്ടു ലോകക്കൊരാദരശപുരുഷ,. 
നണ്ടരകോന്സമദക്ഷനാംപാത്ഥനെറ 
സാരഥിപദമേ,ററവനൊന്നിച്ചു 

സാരസാക്ഷ൯വിലസുന്നതാണിതും. 
വിണ്ണമല്ലിതു,വിണ്ടലംപോലവലേ 

കണ്ണിനേപ്പ്യോല്ക്കരളിനുംനിര്വൃതി 

മര്ൃയ ന്നേകുന്നവിസ് തൃതപ്പോ൪ക്കളം 

സിദ്ധാക്ഷേത്രമിതല്ലോ;കുരുക്ഷേത്രം. 
നിതൃവുംപ്രജാരക്ഷയ്യച്ഛം,തന്നുടെ 
സ്തൂത മായുള്ള ധ൪മ്മസംരക്ഷയ്യുച്ഛം- 

വേണ്ടി,വേണ്ടതാമായോധനംകൊണ്ടു 
കണ്ടകാരിയേയെന്നുജയിപ്പുചന്, 

വിരയോദ്ധാക്കളാകുംപ്രതിപക്ഷി- 
വിരമുദ്ധ്നിതന്കാലുകഠംവയ്യുവന്, 
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ക്ഷേതൃമാതൃക,പരരുഷമുത്തി,യെ- 
ന്നെത്രയുംപകറംനിളെപ്പരന്നവന, 

പാത്ഥനാംവിരനൊത്തുരണാജിരേ 
പാത്തടടംവിര,നാത്തപരായണ൯, 
കിത്തനിയന്, ജഗത്രയത്രാണനം 
പേത്തുമാസ്ഥയാനി വ്ൃഹി പവിടുവോന്, 
വത്തിച്ചിടണമെന്നുള്ളിലെപ്പൊഴും 
തിര്ത്ഥപാദനിത്തമ്പുരാന് പ്രീതനായ്. 

(നതോന്നത) 

൧൯൬-- ഒരുമുട്ടില്പ്പൊടിച്ഛ ണ്ടായിരുദളമായ് വളരു. 
മിരുകല്പതരുക്കഠംതാനിരണ്ടപേരും. 
ഇതില്നിന്നുംപികനാദംമുഴങ്ങാന്നു മധുരമായ്; 
മതിയിതു൭ ലവിക്കൊണ്ടുകളിര്ത്തീടുന്നു; 
മധുപ൯പോതമരണ്ടിതാകിരീടിത മുഖംതാഴ്ന്നു_ 
മധുരിപുപദപത്മംനുകന്ീടുന്ന. 
പൌരുഷധാമമേ,നിയുംകരയുന്നോ? ക ട്്റനീരും 
തെരുതെരെപ്പയഴിയ്കു്ഛന്നോ?ലിചിത്രംതനെ! 
ഇനന്വാനില്നിന്നുംപിണോ? നിയല്പയോവിജയ_ 
ധനഞ്ജയന് നിയുംക്രടിയാചിപ്പാറായോ? (നാം 
ഉന്ന താദ്രിപോലുമിത്രനിക്ല മായിബ് ഭവിച്ചിതോം ആനയേമെലിഞ്ഞാലുണ്ടോതൊഴുത്തില് കെ 9 ഇല്ലില്പിതുചിതംതന്നെ! നന്നശ്രക്കരം പതിച്ചതും തെല്ലസ്ഥോനംപിഴച്ചല്ല;ഭാധ്യവാന്ഭദവാന് 
കാമിതഭായക!ഭവാ൯കരയിച്പ കൊറംകാരേയും; കാമിനീകാഞ്ചനേ എ യാലല്ലായ്ക്കില് പോരും. നാവ ക്തുപ്പലാഭംകരുതി,തല്പ്രാപ്പിയ്യു, താ.- നേവരുംകരഞ്ഞീടട്ടേ! ലാഭമാമതും, 
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വിജയപുജക,ദവാ,നിന്നുതന്നെവിജയിയായ് 
പുജ്യസ്ഥാനത്തപ്പ്ിപ്പുതുപൂജാഫംതന്നെ. 
ബാഷ്ട്സിക്തനിലോല്ലലംതുടുത്തതാമരത്താരും 
പൃഷ്ണുങ്ങളിലുത്തമങ്ങളഗ്ര_യപൂജയ്മ്രായ . 
പണ്ടുദശവദ്രതന്, വര്ര്തംകൊണ്ടിശനെയച്ചചെ- 
വിണ്ടുമിപ്പ്യോളതുതന്നെചെയ്യുന്നുനിയും. യ്ക്ാ൯ു 
ഭഗവാനെറ പ്രീതിനോക്കിക്കൊടത്തീടാനാക്കാകുന്നു- 
യോഗംവന്നുട ലരുന്നതുപുണ്ു വാനെന്റേ? 

കേഴുംതവധമ്മപത്നി,ശാകംപചിച്ചയൊരുപാത്രം- 
കഴുകിയനിരാല്പണ്ടുപുജിച്ചിശനെ; 
തത്തല്ക്കര്മ്മഫലങ്ങളെതത്തല്ക്കാലംനല്കിപ 
മൊത്തഫലംഭക്തപ്രിയ൯നല്കമങ്ങേയ്യ്ഛം. ണ്ടു 
പിയൂഷംവഷിച്ചുതോഷമാക്കമേകമിഗലനത്തോ- 
ടായല്ലോപാത്ഥചാതക! നിയുംയാചി 

ഇതാപൃതുമാരിപാരംചൊരിയുന്നു;ഭവാന്വിണ്ട- 

മിതുതൃഫ്ഠിപരുവോളംപാനംചെയ്താലും. 

എന്തോന്നാണീശ്രപിപ്പതു?ലോകക്കൊക്കെയൊരുമി- 

ശാന്തിനല്കംഭഗവാന്െറവേണുഗാനമോ? ച്ച 

നാന്മുഖനെറമുഖേനിന്നുപ്രേമമോടുംഗളിച്ചീടടം 

ആമ്ലായരസായനത്തിന്മാധു രുംതാനോ? 

വാണിലെവികരുു ജത്തില്പ്പുരിലസിച്ചിരിയ്ു്ന്ന 

പീണയില്നിന്തൂറിടന്നഗാനമാംതേനോ? 

അദ്ദേചിത൯കിസലയക്കരതുശ്രുഷയേറേറററം 

ശൃദ്ധയായശാരികതന്സാമഗാനമോ? 

ബ്ര്മസാരാത്ഥസറ് _സ്വംസംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള തായി 

ചിന്മയമായ് ജ്പലിയ്യുചുന്നപ്രണവംതാനോ? 

തഞ്ചത്താളംദേശികേന്ദ്ര൯-തന് ചിത്തത്തിലുരിപ്പാട- 

മഞ്ചിതമാംവേദാന്താത്ഥക്കിളിക്കൊഞ്ചലോ? 
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വിര. ജയ. ത്രീദേവിയാഠംനിനക്കുശുശ്രുഷചെയ്യയ, 
സ്വരിയ്യ്യന്നകങ്കണത്തിന്-ക്വണിതംതാനോ? 
വാല്ലീകികോകിലംതൂകുംരാമരാമമന്ത്രങ്ങളോ? 
മാമുനിമാര്കണ്ടറിഞ്ഞമന്ത്രസാരമോ? 
പുതുമഴനിനാദമോ?ശബ്ദബ്രവമവ്യ ാഖ്യാനമോ? 
സത്യംതെളിച്ചോതുമന്തഃകരണച്ചപൊല്ലോ? 

2 % പി % 2 

൧൯-െ ബഭത്സഖടനനായിലിറച്ചുപിപട്സ്റിമായ 
ബിഭത്സലി൯വദനാബ്ജംവികസിയ്കുയനനു; 
ഓജസ്സുണുന്നിടുന്നുുതേജസ്സംതെളിഞ്ഞീടുന്നു; 
കേസരിതന്നോട്ടംപോലെചുറവംനോക്കുന്നു. 
ചരണംനിപണിഞ്ഞാലും, നിറലേറിനിന്െറഫിതം; 
കിരിടിയാംവിരുത്ു പരഫലിച്ചതിന്നാം. 
നവരത്നമമുഠംത്തിയതവകിരീടത്തിചിന്നേ 
മേവര്ദവനഖാരുണശ്രിപതിഞ്ഞുള്ള. 
വിണ്ടുംവിണ്ടുംവണങ്ങുനീയിണ്ടലാറവാഭിഷഗവരഗ 
മുൃതമങ്ങവാ൯തന്നമരുന്നെന്തുലാന്൯? 
വിധുന്തുദവധശേഷംിധ്വിങ്കല്നിക്ഷിംമാം 
സുധയാകുംശരശ്ചന്ദ്രസാന്ദ്രരശ്മിയോ? 
സവലോകവശംകരിപാധ്യണേന്ദുനിഭസ്യയാം- 
ദേവിതന്െറപമളിബാണംനിറയുംസതന്തോ 
ഉ വ്വിദേവിയാഠംക്കു ചാത്താ൯ന്പാവതിതന്താത൯ത 
ലാരുകാഞ്ചിതന്നിലോലുംദിപ്തീത്ഥമോ ന്ന 
പിതാമഹമുഖശുരുവധത്തില് വൈവശ്യമാന്ര 
മതിമങ്ങിട്ടീരപാദേകേണുനീപീനു 
ഈശ്വരനേയറികെന്നേ  യാശ്വാസ,മേതാപത്തിലം വിശ്വവാസികഠംക്ഷനല്കാന്ചശതയണ്ടോ 



൫ 
പ്ല 

അധ്യായം ൮ ഗീതോപദേശം 

അതുമുലംമുകുന്ദനം,ജ്ഞാനസാരംഭവാനായി 
പ്രിതിഷ്ടമ്യംഭൂജിയ്യ,വാന്പകന്രതന്നു. 
കല്ലനാംനിന്ഗാംഭിരുയവും, കടക്കണ്ണി൯കലക്കവും, 
ഗാന്ധീപകാര്മുകത്തിലേന്നേടെ റും, വ 
“ഒരുകപോലത്തില്ശത്ര- കി ്ളയിത്ങം, 
മ൨കപോലഠുംകാട്ടിക്കൊടക്കാന്""ചൊല്ലം, 
ഗുഫഹസ്ഥനെറത്യാഗധര്മ്മംവിശിഷ്ടമായച്ചടിച്ചു- 
ഗുഫത്തില്ച്ചില്ലലമാരനിറല്പപയ്യ്ം 
മരപെവംനിദേശമോുകാരുണ്യംജീവിയിലേറി,- 
പ്യരുഷംവിട്ടധമനെറയടിമത്വത്തെ- 
ത്തേടവാനിടയാക്കിയയതിചരകരുണയോ, 
പടുകര്മ്മി- ദവാനിന്നുഭഗവാന്തന്നു? 

ആയതൊന്നുമാകയില്ലുഭൂതഭാവിരണ്ടുംകാണു- 
മായതാക്ഷ,നാക്കമെന്നുംസ്വിക്്യമായി, 
അഹാബുദ്ധിയകലപേയകററിയിലോകംസവവ- 
മനന്തമാമാത്മാവൊന്നാല്പ്യാപിച്ചുകണ്ടം, 
കമ്മഫലംസകലവുമാപ്പരമാത്മാവില്വച്ചും, 

നിരമ്മലനായിട്ടു പാരംശുഷ്ട്രാന്തിയോടും 
സ്വധമ്മകമ്മങ്ങളെല്പാം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുമാണ- 

ന്നാധിഹത്താപഠിപ്പി പുതെന്നുഞാനോപ്പൂു. 

മറംതവകപാമൃതംതുഒന്പുമ്പോഠംരൂകീടുന്ന 
ചെവലിന്ദുചാക്കിടുന്നകരുണാസിന്ധോ! 

പാ തഥ.-ക്ണദനത്രംവഴിമര്യാത്തിഭയതിത്തുകൊഠം- 

തീത്തപേദസാരമാമീബ് ഭഗവല്ഗ്രീത | വാ൯- 

വിധോ! ഭവന്മുഖപത്മമധുപായിസ്രലിച്ചതും; 

അതുതീത്൭,പാത്ഥാത്തിയുംലോകപിഡയും. 

അന്നു മിന്ന മിനിയെന്നുമൊന്നുപോലെമിന്നിടുന്ന 

ധന ാംഗഥീതാമാതാവേവിജയിച്ചാലും. 
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5 ളി 

1. 

നുവരാജം 
കക 

(കേക..) 

൧൯൮--- ശ്രീച്ലനാരായണ,ശ്രീകണ്ഠാധ്രിത,ഹരേ, 

ശ്രിപതേ,ജഗല്പ്പുതേ, ഭൂപതേ നമോയ്ക്തേ! 
ആതശ്രിതപരായണ,ഹൃല്സ്ഥിത,പാരായണ, 
വിശ്രുത,പത്മേക്ഷണ,വിജി,താരണത്രാണ, 
അനന്തംതാവകിനംമാഹാത്മൃയംവള്്ിപ്പാനു- 
മാനന്ദസുനോ,മമമിതവാക്കുകഠംക്കാകാ. 
നിന്നാമചരിത്രങ്ങംവണ്ണിപ്പാനശക്തനാ_ 
മിനാലുംമുന്നുംതിരിയാത്തവ,ന തിന്നായി 
കാംക്ഷിയ്ു്ുന്നതുനിന്ദാവഹമാകിലുംഭവ_ 
ദിക്ഷണകോണമെന്നില് പൃതിയാന്പ്രാത്ഥിയ്യ,ന്നേ 
പാത്ഥസാരഥിയായിപ്പാത്ഥിചന്മാരേ വെന്നു | ൯. 
പാത്തലഭാരംതിത്തുപാത്തലമശേഷവ്വം 
പാത്ഥിചമകടമാംപാത്വനുദനംചെയ്ത 
പാത്തലേവാഴിച്ചോരുതിത്ഥകീത്തന, ജയ! 
ചന്ദ്രവംശത്തിലൊരുസാന്ദ്രമാംമഹാരത്ത, 
മിന്രിയനിഗത്താല്മാസ്പധസ്പതാപ്പദം, 
ധന മാംപിത്ൃപ്പിതിയ്യെന്നെന്നുമാദശക,_ 
മുന്നതജ്ഞാനംകൊണ്ടുമിന്നുന്നമണിദീപം, 
വൃന്ദാരകേന്ദ്രന്മാരിലൊന്നായവസുക്കളി.- 
ലൊന്നായദിപ്ച നെന്നുംവന്ദ്രാരുവന്യന്പരം, 
അ ക്ലൂനന്െറയകംകളിത്തിച്ഛുയാദാനംചെയ്യു 
സളുന്ദമുവ്യുവെന്നനല്ച്ചാരുഭാശ്ൃസ്സദം, 



989 ത്രി ര 

(ഭര ഗുവരാ മനായഭഗ്ഗശിഷ്ടുനന്െറകടം_ 

ദഗ്ലൂ൪വ്വംശമിപ്പിച്ചുഭാഗ്ഗചിതഃലേകിത്തി 
വിസ് തൃതംപരത്തിയശസസൃൂപാണിയെന്നെങ്ങും 

ക ടു | ി സ്ത്ോത്ര:ചെയുന്നജഗച്ഛു സ്രുസുക്ഷ്മാത്ഥഗ്രന്ഥം, 

ദാരുണപാപങ്ങളു ംസ്തരണംകൊ ന്ദപചോക്കി 
ലി 

കാരുണ്യയത്തോടുശുദ്ധികരണംചെയ്യുംദേവി 
തഠണിറാണി,ദദപസരണിപിട്ടപന്നി- 
ട്ടരണിയ ഗനിയേപ്പോല്ദ്ാരബ്ബാംപെറവണ്ടായോന, 

മാതൃവത്സച൯ഗംഗാദത്തനെന്നെങ്ങുംശ്ലാഘ്യ൯, 

സമ്മതന്൯ശാന്തനവനെന്നുള്ള പേരാണ്ടവന, 

ഉ ദ്യതന്മാരാംവിരദയാദ്ധാക്കഠം൭ ല്ലൊംഭിഷ്ഠന്, 

മുശ്ധശിതധിപംശപ്രിതിദ൯മഹാജ്ഞാനി, 

തന്നുടെതനുത്വാഥ൧.൭ വ യയയവാ൯ 0 ണമധ്ധയേ 

ധന്യമാംശ സുസ്സൂങ്ങഠംകൈലിട്ടുശരതല്ലേ 

ശയിപ്പുകാലംപാത്്തു,ധ 2 തത്വങ്ങളെല്ലാം 
വചിച്ചു,മോക്ഷമാഗ്ഗം പിന്തിച്ചുവാഴചന്നേരം, 

ഭവനംമുന്നുംതാനായവന ംചെയ്യുംഭക്ത - 

ഭവനംകൃപാസ്സുദം മാരുണ്യവാരാകരം 
വവ 

ഭംഞവത്സലംപ്രതി,രക്തനായേകാഗ്രനായ് 
യ റ നി ല് ൮ ത രായ് ചെയ്തുധന്പയു ാനധാരണാദിയേ, 

യു തിയു മാംചുനുംരക്ത ചിത്തനായ് ഭക്ത്യാ 

ശക്തിപോല്്ഞാ൯ുംചൊല്ലിപ്രത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിട 
| ന്നേ൯ 

ഒ0൦-ദഗപന്! ഭക്തിയു മത ,സമാസപവ്യാസങ്ങറം 

യോഗത്താല്ഹൃദ്യമായപദ്യമഞ്ജരികളാല് [തന് 

നിന്തിരുചടിയേഞാന്സന്തതമ ല്വിക്കുന്നേന്; 

സന്തോഷിച്ചാലുമെന്നില് പുരുഷോത്തമ, കൃഷ്ണ! 
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ത ത്തമ,ശദധശുദ്ധപദസ്ഥ,സവ്വാത്മക, 
വൃക്തിസ്ഥ,മഹാഹംസ,ഫംസസര്പ്പദസ്ഥിത, 
പരമൃപ്രജേശ്വര,പരമേഷ്ഠി,തേഭക്ത്യാ 
പരിതഃപുനഃപുനഃക്ര പ്പുന്നേനാത്മാവാല്് ഞാന്. 
ആദ്യന്തരഹിതനായ്,ദേവഷിമാരാ൪ ചോലും 
വേദ്പഹിനനുമായി,ബ്ര്മമായ്,ദ്ധാതാവായി, 
ഫരിയായ്,നാരായണനാകിയഭഗചാനെ_ 
യറിവാ൯,ദവാനൊഴിം ഞ്ഞതൊരാഠംക്കായിടന്നു? 
മുനിസംഘമോ,സിദ്ര,രരഗസമുഹമോ, 
മാനനിയരായിടുംദാനവാധികം. താഗേ ാം 
ദേവഷിമാരിലാരെന്നാകിലംഭഗവാനെ. 
ദ്രേവനാംനാരായണനെന്നേതുമറിപീല; 
ഇദ്ദ്ദവാസുരനാഗഗന്ധവൃയക്കഷോരക്ഷാ 
സ്രാട്രെവഭ൨രസ്ഥാനമേതെന്നുംഗ്രഫിപ്പില. 

മാണിക ഗണ ം,ഗണമണ ഞ്രുവാണിടംപോം. 
ലണ്ത്രൊട്ടനന്തമാംഭൂതസ ംഘ്യാതംസഡ്വം, 
ശാശ്വതമായിടുടന്നനിശ്ച ലവസ്തവേതില് 
വേശിപ്പുവസിയ്യയന്നുനാശഫീഗ മായ് നിതയ റ. 
സദസത്തുക്കളൊത്തുവിചിത്രബന്ധിയായി.. 
സ്സൂഭഡ്ധമാകുംതതലില്മാലയെനാതു പോലെ, 
ഈവിശ്വമെല്ലാം,വിശ്വകമ്മ ാവുംവിശ്വാംഗനും 
സേപ്യനുമായനിന്നെയാലംബിച്ചമരുന്നു. 
സഫസ്്രശിഷന്താനും,സഘസ്രചരണനും, 
ഹേസ്ര്രാക്ഷനും,തഥാസഹസ്രസുബാഫുവും, 
സംസ്്രമകടനും, സഹാസ്രാസ്ൃനും, ഭൂരി 
സഫസ്ര്രോജ്വലാംഗനു,മായിട്ടം ഹരിയായ 
ശ്രിനാരായണ൯തനൊയാമിനായ തത്വങ്ങളുാല് ഗാനംചെയ്യുന്നിതേക വിശ്വാലംബനമായി. 
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അണുലിലണുതാനുംസ്ഥുലത്തില്സ്ഥവിഷ്ഠനും, 

ശ്രേഷ്യനുംശ്രേഷ്ടങ്ങളിത, ഗുരുവുംഗരിഷ്ടത്തില്ം 

ബ്രാദ്മണമുപനിഷദ് ബ്രഹ്മമന്ത്രങ്ങളാലേ 
നിരമ്മായം സുസൂക്ഷ്മമായ് ശിക്ഷിയ്ക്പ്പെടുന്നോനും, 
സതയസാമങ്ങളാലേ സത്യമായ് വദിപ്പ്ോോനും, 

സതയരൂ പനും,സത്ൃകര൪മ്മാവായ് വത്തിപ്പ്ോനും, 
നാലായിപ്പിരിഞ്ഞിട്ട നാല്വിധമാത്മാവിനേ- 
പ്പേലോടുവഹിച്ചോരോലിലകഠംചെയ്യന്നോനും, 
യുക്തസത്വനും, സാക്ഷാരസാത്വുതേശനും: ഗുഫ്യ- 
വൃക്തമാംനാമസ്തോമസ്സുമനസ്സുമര്ച്ചനും, 
ശുഭാമാംതപ്പസ്സുതന്നംഗമായ് വഹിപ്പ്യോനും, 
മുത്തിയായ് തപംതന്നെചേന്നതിന്നലന്താനും, 
സര്വ്വമാമാത്മാതാനും, സര്വ്ൃത്താല്വേദ്ദന്താനും, 
സവജ്ഞ ൯,സത്താമാത്രന്൯,സവഭാവന൯താനും, 
ഭാമാംശംബ്ര വമാപരിപാലിപ്പാന്, ദീഫ്യാഗ്നിയേ 

സമിത്താമരണിപപോല്, വസുദേവനാല്ദ്ദേവി- 
ദേവകിതന്നില്നിന്നുമവതാരത്തേച്ലെയ്യു- 
ദേവനു, മനന്തനു, മനഘ൯താനും, നിത്ൃ)- 

മുക്തരാലാത്മാവിങ്കലാത്മാവായ് ദര്ശിപ്പോനു,-- 

മാകിയഗോലിന്ദനെ ഞാന്കാടന്മൃശരണമായ്. 

മാരുതലോകത്തേയും മാരുതകര്മ്മത്തേയും 

തരണിപ്പഭയേയും തര ണാചെയ്തുള്ള തും 

ബുദ്ധിയ്യമാത്മാവിന്ുമിന്ദ്രിയ(്രാമങ്ങറംക്കു. 
മെത്താത്താപ്രജേശനെയാശ്രയിയ്യ്ഛന്നേനഹം. 

സൃഷ്ഠികാലത്തുപരബ്രമമായ്സൃഷ്ടിപ്പതും, 
സ്ഥിതി യില്പ്പുരുഷനായ് സ്ഥാപനംചെയുന്നതും, 

സംഹാദരസങ്ക൪ഷണനായിട്ടു ഹരിപ്പതും, 

സ്വാമിയാമുപാസ്പന്നി;നിന്നേഞാനുപാസിപ്പേ൯. 
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പ്ലുകനുമധോക്ഷജനസംബ്യാത്മാവുമാരാ- 

ണാരാണുഭക്തന്മാരാലനസന്ൃഭാക്കായര്ക ൯? 
ആരാണുജഗരക്കോശനെനോററംപുകഴ് നപ? 
നാരിലാണിക്കാണാകും പ്രജകഠംവത്തിപ്പതും? 
സാരമായേകാക്ഷരബ്ര്മമായ സദസത്തായ് 
പരമായ് സത്ൃയമാകമതൃകഠംയാതൊന്നാണോ?; 
ആരുടെയാദ്ൃന്തവും മധ്ൃവുംധരിയ്യ്ലുവാന് 
സാരരാംസുര൪ഷിക ഠം: ക്കേവക്കമസാധ്യമായ് 
പരമാംഭു:ഖങ്ങറംക്കുഭേഷജമായിക്കാണ്മ_ 
താരേയാപയപ്രയതന്മാര്ദേവദാനവനമ്മാരും 
സുരയോഗികഠംസിദറഗന്ധവസംഘങ്ങളം 
പരഭക്തിയാലെന്നുമര്ച്പിപ്പപോരുന്നതും? 
ആസ്വതന്ത്രനു,മാത്മയോനിയുയമനാദിയും, 
ദാസരന്ദേവേശനും,നിതൃനുമജേ്ഞേയനും, 
പ്രേരണാവിഹീനനും, വിശ്വകത്താവും,ശ്രേഷ്ട രി 
നാരായണാഖ്യാനനും, ജഗത്.സ്ഥാവരേശനും, 
ലോകാധൃക്ഷനുമായ ഫരിയേപ്പുറയുന്നി_ 
തക്ഷരമെന്നുംപിന്നെപ്പരമപദമെന്നും. 
ഫിരണ്ബയവള്്നുനായുയമസുരവൈരിഷായും, 
പാരിലേതൊരുദേവനാദിത്യന്പന്ത്രണ്ട:ഷി. 
ദര്ശിയ്ക്പ്പെടീടുന്നു; പ്രാരത്ഥിയ്മ,പ്പെടുന്നോക്ു 
സ്ൃത്മോവദ്ദേവനേക്കുമപിട്ടക്രപ്പന്നു ഞാന്. 
അമഭവരന്മാക്കായാദ്യപക്ഷങ്ങംതോപ 
മപരപക്ഷങ്ങളിലവ്വിധം പിതൃക്കഠംക്ം 
അമൃതമര്പ്പിച്ചീടുംട്വിജരാജനാംദേപ൯ 
 സാമാത്മാഭഗവാനേക്കുമിട്ടുക്ൂപ്പുന്നുഞാന്, 
രയതമായകൊടുംതമസ്സിന്നനുലോമം, 
ദ്രയോപിത്േേജസ്സിനുമുജ്വലതേജഃപഞ്ജം 
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ജ്ഞാതപ്യ,നാരേക്കണ്ടാല്മൃത്യുപി൯ദയംതിരും:; 

മേഞ്ഞ ലാത്മാവദ്ദേവനേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പുന്നുഞാ൯. 
ഹോമമത്തി,ലാദ്യംനാലും, പിന്നീടുനാലുംപുനഃ 
സമ്മോദാല്രണ്ടും,പിന്നെയഞ്ഞുമായ്,രണ്ടുമായി, 

ഫോമിയ്മ്കംപ്പെടുന്നപനാരുതാനുഷസ്സ്സിങ്കത? 

ഹോമാത്മാവദ്ദേവനേക്കുമ്പിട്ട ര്രപ്പുന്നുഞാന്. 

സത്ൃമാംയജുരമ്മയ൯,സുവണ്ണ൯,ഛന്ദോഗോത്ര,-- 
നാത്രിവൃണ്മുഖന്൯,താഥാസാരമാംരഥന്തരം, 
സ്തൃതൃരഹംബ്ലഹല്സാമ,മാരാകുന്നിലയെല്ലാം? 
സ്ക്രോതാത്മാവദ്ദേചനേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പുന്നഞാന്. 
ആയിരത്താണ്ടുകാലമബ്ജസംഭവന൯ു ചെയ്യോ 

രായഞ്ജേസുവണ്ണുമാം പത്രങ്ങളേന്തുംപക്ഷി- 
യായിട്ടുധമ്മ തത്വ ഗാഥയ്േഗ്ഗാനംചെയ്യു- 
ഫംസാത്മാഭഗവാനേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പുന്നുഞാന്. 
വ്യഞ്ജനസ്വരങ്ങളാം ഭൂഷണങ്ങളാരു ഭൂഷ്യ്യന്, 

മത് ജുളസന്ധികളാല് സന്ധാന൯,സുചവഡ്യന്, 
യോഗപാദത്താലാരാണക്ഷരനാകുഠദിവൃവ൯? 
വാഗാത്മാവദ്ദേപനേക്കു്പിട്ടുക്രപ്പുന്നഞാ൯. 
ആര്ൃനാമാരാകുന്നുമുപ്യാരിന്ഹിതംപാത്തു 
വിരൃംചേന്നൊരുയജ്ഞപാരാഹരൂപംപുണ്ടു 
പാരാതെധരാതലോദ്ധാരണംനടത്തിയോന്൯? 
പീദ്യാത്മാവദ്ദേവനേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പന്നുഞാ൯. 
പത്തുന്തവത്തമാംഗമൊത്തൊരുഫണീന്ദ്രന്രനാം 
മെ ത്തമേല്യോഗനിദ്രകൈക്കൊണ്ടു,സുക്ഷ്മത്തിങ്കല്, 

ഭദ്രമായ് മനംവച്ച ശയിച്ചുപോരുംപുമാ൯ 

നിദ്രാത്മാഭഗവാനേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പുന്നഞാ൯. 

ധമ്മാത്ഥകാമേവ്ൃയവഫാരികലോകമാകെ 
നന്മയില്പിന്നിട്ട,മേലമുതോല്ലത്തിസ്ഥാനം 
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പ്രത്യക്ഷമെ ത്തിട്ടവാന്,സത്യു സേതുവേതിത്ത 
സത്യാത്മാഭഗവാനേക്കുമ്പിട്ടക്ര പ്പുന്നുഞാന്. 
വിവിധഫലേഛയാവിപിധജനമെന്നും 
വിപിധകമ്മങ്ങളെച്ചെയ്യയാല്വിപിധമായ് 
വിപിധധമ്മ ങ്ങളാല്സേധവ്യ നായ് വത്തിപ്പെ രു 
ധര്മ്മാത്മാഭഗവാനേക്കുമ്പിട്ടക്ര പ്പുന്നുഞാന്. 
മദിപ്പിയ്്്കമുലംസറ)ജീചികഠം,പിതാ_ 
മാതാക്റെം- ദേഹദേഹിയൊത്തിങ്ങുപിറന്നിടം 

സമ്മദന്സവഭൂതോന്മാദിയാതൊരുദേപ൯? 
കാമാത്മാവദ്ദേവനേക്കുമ്പിട്ടകരപ്പന്നഞാന്. 
വ്യക്തവുമവ്ൃയ ക്തവുമായിട്ടുലത്തിപ്പതും, 
ക്ഷേത്രക്ഷേത്രഗന്മാരായ് കല്പിയ്കപ്പെടുന്നതും, 
ജൂഷികഠംതിരഞ്ഞിട്ടുംകാണുവാന്പററാത്തതും, 
ക്ഷേത്രാത്മാവദ്ദേപനേക്കുമ്പിട്ടക്രപ്പുന്നുഞാന്. 
സാഠഖ്യന്മാ൪മൂന്നുവിധമാത്മാവായ് ക ലിപ്പോനും- 
മാത്മഗ൯താനും,ഗുണംപതിനാറൊത്തു€ ളള നം 
വിഖ്യാ തഭാഗംപതിനേഴുള്ളേ റ,നേവംകാണും_ 
സാഠഖ്വു ത്മാഭഗവാനേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പ ന്നുഞാന്. 
ഇന്ദ്രിയംവെനിട്ടുള്ള സത്വസ്ഥയോഗീന്ദ്രന്മാര്, 
പ്രാണനേയമിച്ചനുസ്യ തമായ് ധ്യാനിയ്മയാല്, 
മൃഗ്ലമായുള്ളേരാത്മജ്േ ാതസ്ത്റായാരേക്കാണ്ടു? 
" പദഗാത്മാവദ്ദേവനേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പന്നുഞാന്. 
ശാന്തരാംസന്യാസിമാ൪സ്വന്തമാംപാപപുണ. 0, 
വ൯തപാല്ദ്ൃഹിപ്പിപ്പുപുനജ്ജന്മത്തില് ദപ. 
മോചില്പമോദി,ച്പാരേലക്ഷ മായ പ്രാപിയ്യന്നു 
മോക്ഷാത്മാവദ്ദേവനേക്കുമ്പിട്ടക്ര പ്ുന്നുഞാന്. 
ആയിരംചതുര്ൃ ഗമായത്തമായിത്തിനം. 
ല ലിസ്സാലട്ടീപതുമാംകല്ലാന്തകാലാഗ്നിയായ്. 
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ആരാണു സമൂഭൂത സഞ്ചയംതിന്നുതിപ്യ്യോന്? 
ഘോരാത്മാവദ്ദേവന്റേക്കമ്പിട്ടുകരപ്പുന്നുഞാ൯. 

ദ്ര തസഞ്ചയംസവംതിന്നുതാനൊടുക്കീടട 

മുപ്പാരുമേകാണ്ണുവമാക്കി,തന്മധൃത്തിരംല് 
ഏ കബാലനാ,യാരുയോഗയി ദ്രയേപ്പുണ്ടോന് 

മായാത്മാ വദ്ദേവനേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പുന്നുഞാന്. 

പത്മായതാക്ഷനായഭ കതവത്സല൯തനെറ, 

പത്മമാംനാഭിസ്ഥലാലുണ്ടായചത്മമൊന്നില്, 
പത്മ സാഫസ്സംവിശ്വംസരഖ്യമായ വത്തിയ്യുന്നു 
പത്മാത്മ ഭഗവാനേക്കു്പിട്ടുക്രപ്പുന്നുഞാന്. 
സഫസ്സശിര്ഷനായും,സാഖ്യാതിതാത്മാവായും, 
സൂക്ഷ്മ രുപനുംപരന്പുരുഷ൯താരുമായും, 

യോഗനിദ്രയോടാഴിനാലിലുംസ്വപിപ്പോനാം 
നിദ്രാത്മാഭഗവാനേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പുന്നുഞാന്. 
തോയദങ്ങളാംപേണിമ ണ്ഡലമണ്ഡിതനു,- 

മീദയോരോനദികളംനാഡികളായുള്ളോനും, 
തോയധിനാലുംകുക്ഷിയാ3 യാനു,മാരാകുന്നു? 

തോയാത്മാവദ്ദേവനേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പുന്നുഞാ൯. 
സ മഭാവസായുക്തമാമുത്ഭവക്ഷയങ്ങളു,- 
മതു ത കരംവികാരങ്ങളുംചേന്നുള്ള വം 

ഫേതൃവാ,രുണ്ടാക്കാനുമില്ലാതെയാക്കിടാനും? 
ഹേ ത്വാത്മാവദ്ദേവനേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പുന്നുഞാന്. 

നിസ്സുംഗന്നിശതോറം,നിഷ്ഠിത൯പകലെല്ലാം, 

നിസ്തംഗനാ യിട്ടേവംഭാസുരനാരായിടും 
ഇഷ്ടവ്യമനിഷ്ടവുംതുല്യമായ് ദശിപ്പുപ൯? 

ദ്രഷ്ഠാത്മാവദ്ദേഖനേക്കുവിട്ടുക്രപ്പുന്നുഞാ൯. 

തല്പുരന്കാര്യങ്ങളി,ലുല്ലൃതന്ധര്മ്മങ്ങളില്, 
കാര്യാത്മ വൈകണ്ഠനേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പുന്നുഞാന്. 
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കുാത്രധ൪മ്മത്തില്ന |ന്൯ംഭൂംശിച്ചദുരാചാര- 
ക്ഷത്രിയന്മാരെയെല്ലാംമുവ്വേഴുവട്ടംപോരില്, 

വിര്യ ത്താല്,ലൊടിച്ചാരോസാമ്പ്യതംസംഹരിച്ചു? 
ക്രരൃത്മാവദ്ദേവനേക്കുമ്പിട്ടക്ര പ്ന്നുഞാ൯. 
സ്വീയമാമാത്മാവിന്േഭ്രയോപിപിരി,ച്ചഞ്ചു. 
വായുവിന്രൂപമാക്കിക്കായഭാക്കുകറംക്കെല്ലാം- 
സ്യായമായേകിച്ചെമ്മേ,ചേഷ്ഠയേച്ചേത്തിടുന്ന 
വാഷ്ക്കാത്മാഭഗവാനേക്കുമ്പിട്ടക്ര പ്പുന്നുഞാന്. 
മാബങ്ങറം്ുതുക്കളു,മയന,വര്ഷങ്ങളും, 

ഭാസുരയുഗംതോറുംക്രമമായ് നടത്തുലോ൯ 
പ്രഭയസ്ൃഷ്ഠിസ്ഥിതിയ്യ്കേകനാകിയകത്താ 
കാലാത്മാദഗവാനേക്കു മ്പിട്ടുക്ര പ്പുന്നുഞാന്. 
ആരുടെമുഖത്തിനെബ്രാശ്മണര്,ഭജങ്ങളെ_ 
യാശ്രയിയ്മുന്നിതഭിഷിക്തമുദ്ധാക്കളെന്നും, 
വൈശ്ൃന്മാരൂരുക്കളു ശുൂദ്രന്മാര്പാദങ്ങളം, 
വണ്ണ്ാത്മാവദ്ദേവനേക്കുമ്പിട്ടക്ര പ്പന്നഞാ൯. 
ആക്കഗ്നിയാകുംമുകെം,്ടേ വാകുമുത്തമാംഗ,- 
മാകാശദേശംനാദി,കാശ്യപികാലാകന്നു, 
അക്കനോദ്ദക്കും,ദിക്കുചെവികളാകുന്നുതും, 
ലാകാത്മാവദ്ദേവനേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പന്നുഞാന്. 
പരനായ് ക്കാലത്തിന്നും,പരനായെജ്ഞത്തിന്നും, 
പരനായ് പരത്തിന്നുമായി,ടിങ്ങനാദിയാം 
വിശ്വത്തിന്നാകെയാദിയാരുതാനായി ടന്ന? 
വിശപാത്മാവദ്ദേവനേക്കുമ്പിട്ടക്ര പ്പുന്നുഞാന്. 
വിഷയാസക്തന്മാരായുര്ള്ളറരെയെല്ലാരെയും 
വിഷയങ്ങളാല്ക്കെട്ടി,ധമ്മ മാംവിഷയത്തെ._ 
ഷ്ലോപനം൭ ചയ്ക്ൂഭൂമിപ്പിച്ചു പോരുന്നസാക്ഷാല് 
"ഗാപ്ത്രത്മോഭഗവാനേക്കുയിട്ടക്പ്പുന്നുഞാന്, 
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ഭക്ഷ നപാനിയങ്ങാംപചിപ്പാനിന്ധനത്തില് 
സൂക്ഷ മായ് നിന്നുകൊണ്ടുപചിച്ചു,രസങ്ങളു.ം 
പ്രാണുനുമൊരുഃപാലെപ്രത്യഹംവഭ്ധിപ്പിപ്പോന് 
പ്രാണാത്മാഭ ൧വാനേക്കുമ്പിടുകരപ്പുന്നുഞാ൯. 

പ്രാണങ്ങളഞ്ചുംനന്നായ് വദ്ധിച്ചുവന്നീടുവാ൯ 
പ്രാത്ഥിച്ച, ചതുരപിധംഭ ക്ഷണംഭക്ഷിപ്പച, 
പാകമാക്കിടാനാരുപതിവായ് പചിയ്യന്നു? 
പാകാത്മാവദദ്ദേവനേക്കമ്പിട്ടുക്ൂപ്പുന്നഞാന്. 
ദരപ്പിത ന്,തീവ്രമുഖ,നാരു൨ ാന്ചെന്തിക്കണ്ണന്., 
സാര് പ്പിഭസ്സൊക്കും സദാമകുട൯,ഭയങ്കരന, 
തിവ്വമാംഖരനഖദംഷ്കന്൯,ദൈത്യയാന്തകന്? 
3്ഏാത്മാ വദ്ദേഖനേക്കുമ്പിട്ടുക്ൂപ്പുന്നുഞാന്. 
ഗിര്പാണന്മാരാകട്ടെ, ഗന്ധവന്മാരാകട്ടെ, 
ദേവലൈരികളാട്ടേ, ദാനവന്മാരാകട്ടെ, 
സൂക്ഷ് മമായ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടും തത്വമായറിയാത്തോന് 
സൂക്ഷ് മാത്മാഭഗവാനേക്കുമ്പീട്ടക്രപ്പുന്നു ഞാന്. 
എത്രയും ധിമാനായ്യമനന്ത൯ംവിഭവായും: 
യാതൊരുഭഗവാനാം പാതാളത്തിനും താഴെ 

സ്ഥ്ഥയമായ് നിന്നും ജഗത്താകവേതാങ്ങിടപോന്? 
വിയ്യാത്മാവദ്ദേവനേക്കുമ്പിട്ടുകരപ്പന്നുഞാന്. 
സ്തര്തിയി പ്പെടിട്ടുകള ഭൂതത്തിന്രക്ഷയ്മ്ായി 
ശ്രേഷ്യമാംസ്നേഹമാകും പാശത്താരുപരസ്സരം 

ബന്ധിച്ച ദൂതങ്ങളെയാ തൊരാറംമോഫിപ്പിപ്പ? 
മോഹാത്മാവദ്ദേവനേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പുന്നുഞാന്. 
ഇന്ദ്രിയപഞ്ചകത്തി൯ജ്ഞാനത്താല്മതിജ്ഞാനഠം 
മതിചിജഞാനമാശാലാത്മജ്ഞാനവുംനേടിം 
നേടിയോരാത്മജ്ഞാനാല്ക്കാണുവാന് കഴിവോനാം 
ഇഞാനാത്മാഭഗ൨ നേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പുന്നുഞാന്. 
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അപ്പമേയമായുള്ള വപുസ്സവഹില്പേ; ലു 
സുപ്രഭംജ്ഞാനദ്ൂഷ്ടിയെങ്ങുമേ വ്യാപിപ്പോനും: 

അതിരറേറാനു മേററംഭിപ്യനുമായുള്ള വന്. 
ദിപ്യയാത്മാഭഗവാനേക്കമ്പിട്ടുക്രപ്പുന്നഞാന്. 
ദണ്ഡവുംകമണ്ഡലുനിഷംഗമിചകളാത. 
മണ്ഡിതന൯ംലംബോദരന്൯ംകോടിരധര൯. വരന്. 
സ്ഫാടികമയ്ലൂമക്ഷമാലയാശോദിപ്പവന്ം 
ബ്രമാത്മാഭഗവാനേക്കമ്പിട്ടുക്രപ്പുന്നഞാ൯ു. 
ശുലപാണി।യായ് .,സുരക്കീശനായ് മഹാ ത്മാവായ് : 
നിലലോഹിതനായി, ലോചനത്രിതയനായ്. 
ഭദ്മാം ഭസ്തലിപ്ലമുദ്ധാംഗംധരിപ്പോനായ്ം 
രുദ്രാത്മാഭഗവാനേക്കുമ്പിട്ടുക്രപ്പുന്നഞാന്. 
അശഗ്രത്തില്തിങ്കറംക്കലാപുണുന്തലുഗ്രനാഗം. 
വ!ഗ്രഹാവയ ഗ്രംശ്രൂലാം പിനമാംപിനാകവം: 
സധാഷ്യനായിടട്ടിഭകൃത്തിയായ് “കിത്തിപ്പച. 
നഗ്രാത്മാഭഗവാനേക്കുിട്ടുക്രപ്പുന്നുഞാന്. 
സകലഭ്ൂതത്തിന്നുമാത്മഭൂതനായോനും, 
സകലഭൂതസ്രൂസംഹാരംസാധിപ്പോനും, 
ദാന്തനുംദ്രോഹമോഹമറേറാനുംമാരാകുന്ന? 
ാന്താത്മാവദ്ടേവനേക്കുമ്പിട്ടക്രപ്പുന്നുഞാന്. 
സവ്ൃവുംനില്ലതാരില്? സവവൃയമാര:ലുണ്ടാം? 
സര്വ്വവുമാരാകുന്നാ സവ്യഗന്താനുമാരാംാ 
സര്വ്വസന്മയന്ംനിത്യംവത്തിപ്പോനം? രാരാകും സവാത്മഠ വട്ടേവനേക്കുമ്മിട്ടുകരപ്പുന്നുഞാന്, 
വിഭപേ! പഞ്ചഭൂതസഞ്ചയമെല്ലാററിന_ 
മുപരിപത്തിപ്പോനേ! വിമുക്ത! തൊഴാംനന്നെ; 
വിശ്വകര്മ്മാചേ! തൊഴാം; വിശ്വാത്മന്! തൊഴാം 

(നിന്നെ. 
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വിശ്വസംദവ! തൊഴാം;സന്തതംതൊഴ്ാം തൊഴാം; 
മുവ്വുലകിനുംമിതെനില്ലോനെത്തൊഴുന്നുഞാ൯; 
ഭവനംല്യാപിച്ചെങ്ങുംനിറയുംദേവ! തൊഴാം. 

തൊഴെന്നേനഫഹംസവമയനേ! ജഗന്മയ! ) 

തൊഴുന്നേന്,തൊഴുന്തഞാന്; ഭ്ൂയോപിതൊഴ്ുന്നുഞാ- 
ഭഗവ൯വിള്ക്ലോ! ലോകപ്രഭവാപൃയയ! തൊഴാം; [൯. 
കത്താവുംസംഫത്താലുമാകിയനിന്നെത്തൊഴാം; 
അപരാജിത! തൊഴുതിടുന്നുകമ്പിട്ടുഞാന്; 
തൊഴുന്നേ൯ഹൃുഷികേശ! തൊഴുന്നേന്ദഗവാനേ. 

നിന്തിരുവടിയുടെ,യന്തഹിനമായെങ്ങും- 
ിന്തിടടംദിപ്യഭാവം,മുന്നാകുമമഃറ്റുത്തിലും- 
കാണുവാ൯കഴിചിലഃശാശ്വതസ്വരൂപവു- 
മേതെന്നുമറിവിലഃതത്വത്തി൯തത്വംഭവാന്. 

പിണ്ണനിന്ശിരസ്സായും,മഴ്ന്സനി൯പാഠാദമായു- 
മെണ്ണിടാംവത്തിപ്പുതായി പുണ്ട്യപാവനുമുത്തേ! 

പിക്രമത്തിനാല്മുന്നലോകവുംവ്യാഫ്എ൯ൃധമ്മ- 
രക്തനാംപുരുഷന്നീ,കേലലന്,സനാതനന്. 
 ആദിനായക! തവകരങ്ങളെല്ലാംദിക്കു,- 
മാദിത്വ൯ന്േത്രം,തൂക്സംസവ്മാംവിരയങ്ങളും, 
പീദ്യോതിഷ്ീടുംസഘമരുത്തുമാഗ്ലരമേഴും- 
ത്വദ്യോഗബലാല്വ്യാപിച്ചിയങ്ങുന്നിതുനിത്ൃം. 
ഫേമനീരാളപ്പൂട്ടാംബരങ്ങളണിപോനേ! 
കേമളകാളാംബുദപണ്ണ! ഗോവിന്ദ! നമഃ; 

അച്ചുത! നിന്നെ,നമസ്തരരിപ്പതാരാകിലം, 

_നിശ്ചയം- ഭയംവ്ിന്തെയായവക്കണ്ടാന്തൂരാ. 

മഞ്ജരി--- ക്ൃ്സ്നെറപാടത്തിലൊന്നപ്രണമില്ചാല്, 

പിന്നെയെന്തുള്ള ദശാശ്വമേധം? 
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യജ്ഞാല്ദിപംഗതനുണ്ടാംപുനങജ്ജന്മം: 
കൃഷ്ണുനേക്കുമ്പിട്ടോനില്ലജന്മം. 
കൃ്ണുമന്െറഭക്തന്മാരകൃഷ്ണനേച്ചിന്തിച്ച, 
കാലത്തുമന്തിയ്യ്ഛംധ്യാനിച്ചിടില്, 
കൃഷ്ണുസ്വരൂപരായ് കൃഷ്ണനില് ചെന്നെത്തും: 
കൃഷ്ണുവര്ത്മാവില്,ത്ുദ്ധാഹുതിപോല്. 

കേക-- ന്നാരകഭീതിത്രാണമണ്ഡലകൃത്താം ഹരേ! 
ഘോരസംസാര്രദഭികരപ്പെരുംചുഴി- 
തരണംചെയ്തിടുവാന്തരമാംതരണ്ടിയാം 
സാരസകല്ലംപദം, കൃഷ്ണ; കൈതൊഴുന്നഞാന്. 
ബ്രദ്മണ്യദേവ! നിന്നെത്തൊഴുന്നേ൯ ഭക്തിപുയ്ൃവം; 
ബ്രാശ്മണപ്രിയ! തൊഴാം; ഗോപ്പിയ! തൊഴന്നഞാള്ന് 
ജഗ്ദ്രക്ഷക! കൃഷ്ണ! കൈതൊഴാം നിന്നെസ്സറദാ; 
ഗോവിന്ദ! തൊഴുന്നുഞാ൯;പിന്നെയുംതൊഴുന്നുഞാന്: ജിപിതക്കൊടുടങ്കാട തന്നിലേപാന്ഥന്നുള്ള ല് 
പ്രാണരക്ഷണഭക്ഷ്യം, സ്ംസാരരക്ഷഷധം, 
ദുഃഖസങ്കടത്രാണനിപുണം, സവ്പാലംബം, 
ദുതിതഹരം, ഹര। യെന്നുള്ള രണ്ടക്ഷരം. 
സര്യമെന്നോതുന്നുതുപിഷ്ണുപിന് മയമെന്നും, 
സ്തൂത്യരഹംസവ്വലോകം വില്ണുവിന്മയമെന്നും, 
ഉള്ള തുമ്വ്ൃങ്ങളും വിഷ്ണു വി൯മയമെന്നു,_ 
മു ിലോക്ഷകീലപ്പോ,ളെന്പാപംതിന്നസറം. പത്മാക്ഷ! മോക്ഷാത്ഥിയാം ദക്തനാത.പ്രാപ്ൃയസ്ഥാ ദഗവാനൊഴിഞ്ഞാരാണറിവാന്,സുരോത്തമ! [നം ഏുവമെല്ലാമേസ്തുയമാനനും, വിദ്ദാതപ._ മിവതന്ജന്മഭൂവു, മയോനിജാത൯നാനും, ഫര യും്ംഗ്ലത്വോമത്തിന്പേദിയുമിച്ചെയ്ിലംം. 
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സാരമാംസ്ലുവരാജസ്സുമനസ്ത്മച്ച നും, 
ദേവകിദേവീസുതന്താനുമാം,ശ്രീഗോവിന്ദന്, 
ദേവദേവേശയനെന്നില്സംപ്രിതിചേക്കേണമേ, . 
ബ്രശ്മവുംപരാല്പരനാകരിയനാരായണ൯ന്; 
തപവുംപരാല്പരനാകിയനാരായണന്൯ന്; 
ത്യാഗവുംപരാല്പരനാകിയനാരായണന൯ാ 
ആഗമംപരാല്പരനാകിയനാരായണന്ന; 
ദേവനുംപരാല്പരനാകിയനാരായണ൯; 
സവ്ൃവുംപരാല്പരനാകിയനാരായണ൯;!!! 

ടത്. 

മകരാകാരകരംക്രമ്മരൂപിണേംവര- 
സുകരാകൃതിധരംനരഹരൃക്ഷാകാരം 
കപടവടസാരംകപിതക്ഷത്രാന്തകഃ 

താപനരാത്രിഞ്ചരംതാപസചരിപാലം 
രേവതീദേവിപ്രിയംശ്രീപതേംഭക്തപ്രിയ: 

അവധിമ് ലേഛശ പുടയ്റവോളംചെയ്യംനാഥം 

മാധവാമുരരിപോമധുശാസനംമമ- 

ബാധയാംരുജാരിയേമഥനംചെയ്യേണമേ! 

ദക്തവത്സലമൃഷ്ല്ു ഭക്തനാമെന്നേക്കാത്തു- 

ഭാവൃുകംതരേണമേ! ഗോവിന്ദംനാരായണ।! 

ന യാ ളി 

ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം കഴിഞ്ഞു. 

ള്ട്ടാം അധ്യായം സമാലപ്വം ശുഭം, 

ടി കു ഴി, മു 
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നം ഞന ത്തത്തത്ത്തു 

അധ്യായം ൩. 

1. 

കഥം! [രി വ്വ൯ ം 

പടഭാടടെ 

കാകളി. 

൧൯൯- കയടില്യമേവം കലിയില്ജ്ജനാവലി, 
കാടുകളല്ലാതെ,ദുരമ്മദമൂ൪ പ്ലുയാല്- 
ഒന്നുമേചെയ്തിടാ;സത്യവും ധര്മ്മവും 
നിന്ദ്യമെന്നോത്തുവെവത്തുവജ്ജിച്ചിട്ടം, 
ന്യായവുംസതയവുംരണ്ടുതാനാണെന്നു 
ന്യായാധിപനുംധൃപനും പറതഞ്ഞിടടം. 
കടില്യവുംചതിയും തന്നെയാകിലും, 
സ്വാപത്തിലുംസാധുലോക്കാത്തതാകിലം, 
യുക്തിപാദത്താലെതിരാളിയേ, വാക്കു. 
സത്വരംമൂട്ടിയ്ക്കി,ലേതധര്മമങ്ങളം, 
ഘൃുത്രയുംപാരംപരസ്പയമാ,യാരുടെ- 

പ്രതൃക്ഷടിയ്ക്കിലുംക്രസ്പാതെചെയ്യിടാം. 
വ്്രായംപണത്തിന്നടിമയാ; മാകയാൽ 
ചെയ്യ്യാം പണക്കാരനേതുംപിജയമായ”. 
ഈശ്വര൯പോലുംപണത്തിനാടിമയായ്_ 
ഘോഷണംശശൃംഗാടകത്തിലും കേട്ടിടാം. 
സ്റ്രിബാലവൃദ്ധഗളസ്രവരക്തത്കില് 
സംസിക്തനാണ്ദപുഷ്ഠങ്ങളാലച്ചനം, 
കിയ്മിയ്മുച,,ദൈവത്തിനുംപണക്കാരനും, 
പ്രിര്യാനടത്തുന്നതുത്തമമെന്നുമാം. 
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നാണയംതന്നെയാം ദൈവ.മെന്നോതിടും- 
ന്നാളില്,ക്കരബലം ധര്മ്മമായുംവരും. 
വേഗത്തിലുംലഫുവലായും ജനങ്ങളേ 

ബ്ബാധിച്ചുകൊല്ലന്നയന്ത്രനിര്മ്മാണക൯ 
യോഗ്യനുംപൃൂജ്യനുമാകമധിപരി- 
ലഗഴഗ മനായുമാരാധ്യനായുംവരും. 

ലജ്ജയില്ലായ്ക്കുയും മരഡ്ല്യവും പാണ്ഡിതൃ- 
ലക്ഷണംപോ,ലതുപര്യം യവുമാകും. 
വാദേജയിയ്മു,മൊട്ടപോളമുച്ചത്തില് 
വാദിയ്ക്കി,ലായതുസവ്ഥാപോരുമേ. 
“ഭൂരിപക്ഷംഭൂരിസാരഖ്യ മെന്നിങ്ങനെ 
സാരമായിട്ടം പ്രമാണമൊന്നാണുപോത, 

ലോകത്തിനേററവുംക്ഷേമംപുലത്തുവാ- 
നാകുന്നനിതിയെന്നോതുന്നുണ്വാത്ഥികഠം. 
ഭൂരിപക്ഷത്തിനുമ്ള ത്ഥം,ജനങ്ങളെ 
നേരേഗണിപ്പയോതുക്രടുതലാളക- 
ളേതുപക്ഷത്തിലാ,അപ്പുക്ഷപാതിക- 
ളോതുന്നതാകുന്നുസതു,മെന്നല്ലയോ? 

എന്നുമെവിടെയും ഭൂരിജനങ്ങളും . . 
നിന്ദ്യരാംമുഡമതികളാണെന്നതും, 
ഭൂരിപക്ഷംനോക്കിയെങ്കില്ജ്ജനങ്ങറംക്കു 
കാടരായ് പാക്കായ രുന്നുവെന്നുളള തൂ, 
ശ്രീരാമക്ലാഷ്ലന്നബുദാനാംസിഭാനു - 

മേകരാം;ഭൂരിയാംപക്ഷമള്ളെന്നതും, 
ഭൂരിപ ദലം,ധനശക്തരും മുഷ്ട്രരും 

ദു ബ്വവഹിംസ യാഅനേടുന്നുവെന്നതും, 

കഷ്ടം! നിരൂ പിപ്പുതില്ല; കുരങ്ങന്െറ 
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ദ ഷ്ലാന്തമാംസ്യായമല്ലേനടപ്പതും? 
ഭൂഭിപക്ഷംനാമമറയ്യഗഫിയ്യചൃകി- 

ലോരോദിനവുംജനമധഃപ്പെട്ടപോം. 
ധന്യനാംത്രിശങ്കരാചാവ്യരേകനാ; 
മേവനാണേതൊരു രാജ്യനിവാസിയാ- 
ണെന്നാഞ്ഞതത്തുല്ലബുദ്ധിമാനുണ്ടായ - 
തെന്നുഗണ്ടയ്ചൃവാനാക്സാധിച്ചിടും? 
എത്രയോകോടിജ്ജനബുദ്റിചേ,ത്തതു- 
മത്തപോരാശിതന്ബുദ്ധിയുംതുക്കിയാല്, 
ഏതുതുട്ടേററവുംതാണീടട,മെന്നതൊ- 
ന്നോതട്ടെ! ദാക്ഷിണ്ഠഹിനനേകന്പപമാന്. 
വാസ്തൃവമായുള്ള ഭൂരിപക്ഷം, ബുദ്ധി 
തൈക്ഷിണ്യമാരിലാ,ണായവന്നാംദ്ടഡം. 
ഭൂരിപക്ഷംകൊണ്ടുമാതൃം, ജനങ്ങറം:ട 
ഭൂരിസുഖംവരുമെന്നും കരുതൊലാ. 
ഭൂരിസുഖംസത്യമൊന്നിനാല്മാത്രമേ_ 
പുരിയ്ക്യു്ളെള ന്നു ബോധിയ്യ്്ചകാരുമേ. 
ഇങ്ങിനെ, ക്ഷേമംജഗത്തിനേകന്നതാം 
മംഗലബ്ുദ്ധിയും സത്യയവുംവജ്ജിച്ച, 
തത്വംവെടിഞ്ഞു, പ്രമത്തരായാള ക. 
മെത്രയോഗോഷ്ടരികറംകാട്ടുന്നുകഷ്ഠമേ! 
തന്നുടെ കുട്ടികളാകവേ ഭ്രാന്തരായ്. 
വന്നിടടമന്നുജനയിത്രിയാംക്ഷമ 
ഉദ്പമിയ്യന്നതാമുഷ്ണനിശ്വാസത്താ- 
ലത്തമശ്ശ്രോകനുമോക്കും കരണീയം. 
നല്ലതെല്ലാംപൊതുസ്വത്തെന്നുരാജ്യത്തി- 
ലെല്ലാടവുംരാജനിതിയായ്*ത്തീന്റിടം. 
വിശ്വസവഞ്ചനുമന്ധവിശ്വാസവും, 



൧ 
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വിശ്വഭയങ്കരപാഷണ്ഡവ്ൃത്തിയും, 
വിദ്ദാവിലാസമായ് ബുദ്ധിമഫ്ത്വമായ് 
ഹൃദ്യകലകളായ ഗാനംപൊഴിയ്ക്കയും; 
സാധ്വിമാര്ക്കുള്ള താംജിവിതസ്വത്തായി, 
സാധുജനത്തിന്െറ ശ്തദ്ധസമ്പത്തുമായ്, 
എങ്ങുമെന്നുംതടവേതുമേക്രടാതെ 
മങ്ങാതെമിന്നുന്നചാരിത്രസ്വത്തിനെ, 
ശക്തരായുള്ള വര്വന്നു ബാധിച്ചിട്ട 
ധിക്കരിച്ചേററംനശിപ്പിച്ചുകൊഠംകയും; 
ചെയ്തിടടംകാലത്തുവിഷ്ണുജനാര്ദ്ദന- 

നേററതായിടും*യദായദാഫ്യാ?ദിയാം 

വാഗ്ദാനപാലനത്തിന്നുമഹാകല്ുടി- 
യായിട്ടുവന്നിങ്ങവതരിച്ചിടുമേ. 
ദുഷ്ഠസംഹാരവും ശിഷ്കസംരക്ഷയും 

തുഷ്ിയോടേചെയ്യുകൊള്ളംയശോചിതം. 

അങ്ങിനെയുള്ളളൊരുകലുകിയാം ദേവനെ, 

മംഗലമുൃത്തിയെബ് ഭകത്യഠ ഭജിയ്യ്ഛവ൯. 

നു 

മീനാമപന്നിനരഫരിവാമനന് 

ഭാർഗവൻ രാഘവ൯ രാമനും കലട്ണ്നും 

ദുഷ്ലൂസംഹാരിയാം കല്ല്ിയാംദേവനു- 

മിഷ്ടപൃത്തിയ്യുചംഗദാരിനാശത്തിനും 

സാഷ്ണാംഗമായിന്നുതൃപ്പദപങ്കളേ 
വിഷ്ടപനാഥ, തൊഴ്ുന്നേന്തൊഴുന്നുഞാ൯. 

കല്ലി അവതാരം കുഴിഞ്ഞു. 

യം (റ അറ 
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1; 

നരനാരായണജുഷിമാര്. 

(കേക.) 

൨ഠ00--- ല്വോകസംഗ്രഫംചെയ്താ൯ബദമ്യാശ്രമത്തി്ക, 
 സകലമാത്തൈക്ടമായ്ദശിച്ചബഹുകാലം [ല് 

തപപസ്സുചെയ്ത്ുവിശ്വസംതുദ്ധിസംരക്ഷിച്ചം 
താപത്തെമുഷ്ടഫിംസകൊണ്ടിട്ടസംഫരില്ും 
വാണുതാംദിപ്യാത്മാക്കുംനരനാരായണന്മാര്, 
താണിന്നുതൊഴുമെന്നില്ക്കാരുബ്ബമ്ിയ്കു ണേ. 
തരണംചെയ്യീടുവാന്സംസാരപാരാവാരം 
തരണംവരംപാദഭക്തനാമെനിയ്്കരായി. 
തത്വലോലുപശ്ലാഘയ താവകാമഫത്വപങ്ങം, 
തത്വമായ്മനസിതെല്ലെങ്കിലുംലദിയ്മഛവാന് 
താണുവിണുപേക്ഷിയ്യയമെനിയ്ഛനല്കീ.ട്ടെനറെറ 
ക്ഷിണതചോക്കാ൯ ദകര്യാപ്രാത്ഥിച്ചുകൊള്ളനാഹം. 

ലലാ 

111. 

ദത്താത്രേയ൯ 

(കളകാഞ്ചി.) 
൨0൧---- സ്സ്തി നിവഫമനിശമടിമലരുനിജുമലിയിം ന റയില്ച്ചേത്തുപന്ദിയ്യന്നസാധ്വിയായ്' പരമമുനിപരിവ്ൃഡരിലാട്ടനാമത്രിതന് 
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പത്തിയായ് ;പ്പാത്തലേപാരംപ്രസിദ്ധയായ്; 
അമൃതക്രകലമുടിയിലന്ചോടണിയുന്ന 
സ്വാമിതന്നംശമാഠദുവ്യാസസഷിയും, 
അജനമലനുലകഖിലസ്ൃഷ്ഠാവുനാന്മുഖ- 

ന്നംശമായിട്ടുകമുദ്വതിനാഥനും, 
അരിമയൊടുതനതുസുതരായിനേടിസ്സുഖം 

നേരിലിജ്ജിവികഠംക്കേകമാതാവുമായ്; 
ദയിതപരിചരണരത,വിദിത,യനസയയാഠ 
ദേവിതന്തീയ്രുതം വസ്സാല്ചതുരഭൂജന് 

ലളിതതനുവിശദമതിയായൊരുപ്പത്രനായ് 
വന്നുജനിച്ചു**ദത്താത്രേയ?താപ്പസന്. 
അതികഠിനനിയമയമസംയമശ്കതിയാല്' 
താതതുല്യന്മഷമാവിത്രാഗന്മഫാന്, 
പരയപതിമുടിനടുവില്നത്തനംചെയുന്ന 
വിരനാംകാത്തവിര്യാജ്ജുനന്ത൯തുരു, 
മനതളരിലധികകൃപകൈക്കൊണ്ടുചെയ്യതാം 

മാനാധികാശിസ്സ്റുകൈക്കൊണ്ടിതാസയപന്. 

നൃഫപ്തിപരനുദ്ധിരശനാഞ്ചിതഭൂതലം 
സപ്രമോദംകാത്തുദേശികാനുജ്ഞയാല്. 
പലദിശിയിലൊരുസമയമെത്രജനങ്ങളും 
സാരമാംതല്ക്കമ്മ മേതുതാനാകിലും 
യൃപനയനപഥമതിലകപ്പെടാതൊന്നുമേ, 
സ്വാപത്തിലുവന്നുപോകായ്ക്റുതിന്നുതാന് 

പരിഘസമശതകദശകരമവനുദേശിക൯ 
പാരമാത്രേയന്പ്രസാദിച്ചുനല്കിനാന്,. 
യപനുമൊരുകടുകിടവിടാതെധമ്മങ്ങളേ 
സാമ്പ്യതംപാലിച്ചമോദിച്ചുമേവിനാ൯. 
അമലശുരുവര,നിപനുമാഠഗലൃമേകണേ 
നി൪മ്മലനായദത്താത്രേയദേശികന്. 



308 കപിലാചാമ്ര് ഈശ്വരാവതാരങ്ങഥം 

117. 

കപിലാചാര്യര് 

(കേക..) 

൨൦൨ ഇക്കാണുംപ്രപഞ്ചത്തിന്സാരത്തേസംഗ്രഹി 
ട്ടൊക്കുചേയിരുപത്തിയഞ്ചായിപിദാഗിച്ചു [ച്ചി 
ക്ഷിരത്തില്നിന്നുവെണ്ണയെന്നപോല്സാരതത്വം 
പാരിതില്പരത്തിയസാംഖൃതത്വജ്ഞ, ജയ ! 
ദേവഹുതിജ., ജയ കപിലവാസുദേഖ! 
ദവ൮ൃയദ, ഭഗവാനേ, സുക്ഷ്മധമ്മ ജ്ഞ, ജയ! 
ഏററവുമുച്ചസ്ഥമാംയുക്തിബുഭ്ധ്യാദികഠംക്കി_ 
ങററമില്ലെന്നുതന്െറസാംഖ്യമാംശാസ്രത്തിനാല് 
ബോധിപ്പിച്ചാത്മരൂപമായിട്ടശോഭി പ്വീടും 
ബോധരൂപമേ, ജയ! കപിലാചാരയ ജയ! 
തത്വസാരത്തേമമചിത്തത്തിലണയ്മുഛവാ- 
നെത്രയുംഭക്ത്യാതവത്ൃപ്പാദംവന്മിയ്കന്നേന്, 

ാാത്തെത പ ളു 

ര്. 

൮ഥരാജാ 

(അന്നനട.) 
൨0൭. (മദോല്പംടന്വേനന്സ്വമാത്രനാംനപ൯ 

മടിച്ചു, ഭൂതലംമഥിച്ചുതള്ളിനം൯. 
പ്രജകളുംധരാത രഃ ലത്തിന്വിരൃവും 
പ്രഭാധീപനൊടുസമതപുണ്ടിട്ടം; 
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അതുമുലമവനധഃപതിയ്മയാ- 
ലവനെറയംഗജ൯പൃഥുയൃപനായാന്. 

ജനരക്ഷയ്ക്രവന്പലതുംചെയ്യിട്ടും 
നിനച്ചപോലവഫലത്തില്വന്നിജ. 
കരുത്തനാംപൃഥുകയക്കവേക്ഷിതി 
തെരിക്കനേപ്പ്യാഞ്ഞുശരണംപ്രാപിച്ചാഠം. 
ധരാദേവിതന്നെയൊരുവശുവാക്കി 
സുരന്മുതലചേതനംവരെയുള്ള. 

സകലവഗ്രുത്തി൯നിധിസമസ്തവും 

സകൌതുകഠനൃപന്കറന്നെടുപ്പിച്ചാ൯. 
ഇതുമട്ടപുഷ്ണിജഗത്തിനുചേത്ത 
ഹിതകര൯,ചക്രധരനെറയംശമാം 

സമൃദ്ധസമ്പന്ന൯പ്രവൃദ്ധശക്തിമാന്, 
സുഹൃത്തമനാക്ം,സുവൃത്തകമ്മവാന്, 
അകൃതൃയനാശനന്൯,സുകൃതൃപാലന൯, 

നികൃത്തകന്മഷ൯,പൃഥുതുണയ്യമാം. 
ദുരിതനാശനഫരേ, നാരായണ! 
പരിപാഹി! പാഹി! പരിത്രാണാത്മക! 

പം 

വേദവ്യാസ 

(കേക.) 

പാര് ഷിമാ൪കണ്ടെത്തിയവിപിധമന്ത്രങ്ങളെ- 

യിഷലുംചലിയ്യ്യാതെസുക്ഷിച്ചുരക്ഷിയ്യ്ഛവാന്, 
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കരുത്തുള്ള വ൪കാലക്രമത്തില്ക്കറകയാല്, 
വരുത്തിച്ചിലര്തെറവാ; പരിഷ്ക്ാരവുംചിലര്. 

അക്കാലംമറയാകെപ്പുകത്തുശരിയാക്കാന്, 

ചില്ക്കാതലായഫരിജാതനായ്ദ്ാരിത്രിയില്. 
പാരാശരുനായ് സതൃവതിയില് ജാതനായ 
പരമാചാരൃ,വേദപ്യാസായനമോനമഃ. 
മല്ലാരി-കരാംബുജംപോലവേവേദമെല്ലാം 
നല്ലപപോല്ത്തെളിലാക്കിനാലാക്കിത്തിത്തമ്മഹാന്. 
വേദാന്തസുത്രംതിത്തുവേദാന്തസാരതത്വം 
വേദനംചെയ്യസുത്രകൃത്തിന്നുനമസ്ത്രാരം. 
മറയില്സഞ്ചയിച്ചസുക്ഷ്മാത്ഥങ്ങളെ,നേരേ 
-മറവുക്രടാ- തല്പബുദ്ധികളായുള്ളോക്കം 
പഠിയ്ക്ാനായിക്കൊണ്ടുലളിതഭാഷയിങ്കല്, 
സുഗ്രഫമാകുംവണ്ണമോരോരുതത്വങ്ങളം, 
വിഗ്രഫംചെയ്തഭൂതഭാവിസംഭവങ്ങളും, 
വിപിധവൃത്തങ്ങളിലിണുക്കിചിശദമായ്: 
സരസമായിസവഹ്ൃദയാകര്ഷകമായ് 
അഞ്ചിതസവതത്വഭണ്ഡാരമെന്നുചൊല്ലം 
പഞ്ചമവേദമെന്നുഘോഷിയ്യചഭാരതവും, 
ഹൃദയമാം പുരാണങ്ങറംപതിനെട്ടെണ്ണങ്ങളും, 
ഭദ്രതചേരുംവണ്ണം സദ്രസസംയുക്തമായി 
സാമ്ഖ്യതംനിര്മ്മിച്ചിട്ടുലോകാനുഗ്രഹംചെയ്യ 
പൌരാണികാചായ്യനാം കൃഷ്ണുനാംദ്വൈപായനന്൯ 
സ്വാരതത്വാത്ഥജ്ഞാനമെന്നുള്ളില്ചേക്കേണമേ 
തിയുനെയിനെപ്പോലെയെന്പാപം:ഫിപ്പില്ല 
കായലാണ് മനംശുദ്ധമാക്കുവാന്വന്ദിയ്മയന്ദേന്. 
പാടവമേവാവേദപുരാണതത്വമെനന 
സ് പുടമാംതത്വമെന്നെസംതുദാമുക്കിത്തീക്കാന്, 
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ജ്യോതിസ്റ്റായ് ജ്വലിയ്മച്ഛന്നതാവകജിവബിന്ദു 
യോജിപ്പിയ്കണുമെന്നില്ദ്ദേവേശ, നമസ്കാരം ! 

1. 

ശ്രി ബൃദ്ധ൯, 

അന്നനട. 

൨൦0൫--- സൃഭൂഷണംപ്പോലെ പിഭൂതിദമായി 

പ്രദാവമാന്നതാം ഭവനമെന്നെന്നും 

പരിണാമംമുലംപലപലഭേദം 

വരികയോ, മാറിവരികയോ ചെയ്യും. 

ഉരഞ്ഞുതേഞ്ഞിടം സമത്വഥന്മാരമുടി- 

വരിഞ്ഞുകെടിയിങ്ങുറപ്പിയ്ക്താ൯നോക്കു. 

ക്രമംകൊണ്ടുസുത്രവടിവെഴുംധര്മ്മ-- 

ക്രമമടിമുടിമുഴതതന്നയാകും. 

അതുകാല,മൊരു സ്വതന്ത്രനാംസ്ൃഷ് ടി- 

സ്ഥിതികത്താവുവന്നവതരിച്ചിടും. 

മഫാനവനെന്നേ ബഹുജനങ്ങറംക്ക് 

സഹായാചെയ്യുവാ൯ സമത്ഥനാരുവാ൯ ? 

ബലി,യജ്ഞം,ഹിംസ-കലിതബാധകറം, 

വലിയദാരിദ്രപ), വലയിതലോകം 

പരിതാപംമുലംപരിദേവിച്ചനാഠം, 

പരിശുദ്ധശാകൃകുലേ; ശുദ്ധോദന- 

യൃപന്റെറയുംയൃപമഫിഷിയാംമായാ- 

വതിയായദേവിയുടേയും, നൂല്പ൪മ്മ- 

ര മംപൂത്തുകാച്ചുഫലമാദരത്തമായ 
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്ഷമാദേവി-മാറിലമന്നിതച്ചുതന്. 
പരജനദുഃഖംപരിഹരിയ്യു, വാന് 
പരപുരഞ്ജയന് വരിച്ചിതുത്യാഗം. 
സ്വരാജയത്തിന്സ്ഥാനമരഞ്യത്തിന്നേകി; 
മരത്തണലാക്കിസിതാതപത്രമായ് ാ 
സ് ഫുടംസൂദ്യയപടക്കിടക്കയായിതു 
തടത്ൃതണങ്ങളു ംശിലാതലങ്ങളും; 
അകമ്പടിസേവിച്ചുടവിജന്തുക്കാം; 
സ്പബാന്ധവരെല്ലാം ദരിദ്രരോഗികഠം; 
വിജയാം,പീഡിതക്കഭയംനല്കയാം; 
സ്വജിപിതംതനെ പരസുഖത്തിന്നാം. 
ധരാസുരനാട്ടേധരേശ്വരനാട്ടേ,- 
ഒയാരുപോലെയാരും കൃപയ്യഛപാത്രമാം. 
വിശേഷബുദ്രിമാന് വരിച്ചിടേങ്ങതും 
വിശിഷ ടനിര്വാണ പദവിതന്നെയാം. 
കനകകാമിനിപരിത്യാഗംകൊണ്ടു. 
മനന്പസരലഭ്ംകൂപാര്ദ്രതകൊണ്ടും, 
വരിച്ചിടാമാക്കം മഹാനിര്ലാണമാം_ 
വരിഷ്ടുമാംസ്ഥാനം,മഠിച്ചകിട്ടിടം. 
ഇതുവിധംമഹാജനമധ്യത്തിങ്കല് 
പതുകൃപാസരിത്തൊഴുക്കിയേവക്കം, 
സഖവുംശാശ്വതസമാധാനങ്ങള_ 
മ്ഖണ്ഡമായേകുംതഥാഗത,തൊഴാം ? 

നടാം... 



1 
നാ തതത്തെ 

അധ്യായം ൯ ശ്രി ശങ്കരാ 

1111, 

ശ്രിഗങ്കരാചാര്യര് 
പടു... 

( കേക.) 

൨0൬-- ബ€്വൃയഹ്മസതവും,ഗിതാംപേദോപനിഷത്തു കഠം, 
സവ്വോല്ക്കഷേണയെന്നും വത്തിപ്പുത്രിമുത്തിപോല്. 

കാലഭേദത്താലിതുകളിലെസാരതത്വ_ 
മാലോചിയാതെയായിത്തിരുന്നുവിദ്വാന്മാരും. 
ഒരിയ്കു,ല്,ചിലബ്ുദ്ധിചീരന്മാംരിതിന്സാരം 

തിരുത്തിപ്യാഖ്യഠനിച്ചു; വരുത്തിമാററങ്ങളും. 
മറവ൮ൃളള മതാധ്ൃക്ഷ മെല്പാരുമോരോവിധം 
കൊററിനായ് ലേഷംകെടിനടന്നുതുടങ്ങിനര൪. 
വിവിധമതക്കാരുധവിവിധജാതിക്കാരും, 
വിഖിധദേശക്കാരും,വിവിധസ്വഭാവരും, 
ഒന്നിപ്പുചേന്നുകൊണ്ടുബരദ്ധാദിമതങ്ങളില് 

ഭിന്നമില്ലാതെയേകസങ്കരവണ്ണമായാ൪. 
നിചോച്ചുന്മാരുചേന്നിട്ടേകവണ്ണരാകയാല് 
നിചബുദധികഠംവാപ്പനശിച്ചിതന്തഃസാരം. 
ദന്തിഗാമിനിമാക്കുംകാന്തമാംസന്യാസമെ- 
ന്നന്തേവാസികംം,ബുഭ്ധാന്നുള്ള വര്,നടപ്പാക്കി. 
ദുര്വൃത്തിസകലവും,ബുദ്ധസന്പഠസിമാരും 
ചാര്വംഗിമാരാംസമ്പാസിനിമാരൊന്നിച്ചായി; 
ഭൂമ യില്ഗ്ലൂണമെല്ലാംവിഗുണമായിത്തിനനു; 

ഭൂമിയുംഭാരംപേറാനശക്തയായിത്തിന്നാഠം. 
വേലിതാന്വിളവശിയ്യചന്നതുപോലെ.ബുഭ്ധ- 
യോ ഗികഠംദുര്ഗുണാഡ്യരായാല്പ്പിന്നെന്തുചൊത്വു; 
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[നി 

ഈശ്വരസ്ഥാനമത്യാഗത്തിന്നാക്കിക്കല്ലിമച്ചൊരു 
വിശ്വസംപുജ്യന്ബുദ്ധദേവനേത്തുടരുവാ- 
നാചായ്യയവരന്മാരെലഭിയ്മ്രാഞ്ഞതുകൊണ്ടു_ 

നിചമായ് ത്തിന്രത്യാഗം,പിരിഞ്ഞപാലുപോലെ. 
ഭാറ്ഗൂവക്ഷേത്രത്തിലേപ്പുയപ്പായസമാകം 
സ്വറ്റൂസിന്ധുവിന്നേരാംപെരിയാററിനെറതിരെ, 
കാലടിശ്രികോവിലിന്നകത്തന്നൊരുശിധ 
കാലടിവച്ഛു തുള്ളിക്കുളിപ്പുപളന്നിതു. 
ആറാകുവയസ്സ്ികകല്സവവിദ്യയുംശീലി. 
ച്വാറണിഞ്ഞോനേപ്പോലെ,സവ്വസന്വാസംചെയ്ലാന് 
ആര്യാവത്തത്തിലെത്തിരാജന വരരേയ്യം 
ഭൂര്യെശസ്വികളായ ചാവാകവലീരരേയും 
തുരത്തി;സവ്യശാസ്രരദാഷ്യ അ്ങറംനിമ്മിച്ചിട്ട. 
വരുത്ത ശ്ലാസ്പ്രബോധംസുക്ഷ്മസുക്ഷ്മുമായാക്ം. 
ഏത്രയോഗ്രന്ഥങ്ങറംക്കുഭാഷ്ടയങ്ങംചമയ്യ്യ, യു: 
മമെത്രയോഴ്രന്ഥങ്ങളെപ്പുതുതായ്നിമ്മി.്യു:_ 
മെത്രയോദര്മ്മതത്തെയുടച്ഛ പായിയ്മയയുു- 
രരയോഗഫനമാംതത്വങ്ങരംസ്ഥാപിയ്യ യ്യും, 
ചെയ്യൊരുയോഗിപിര൯തരുന്നമോദംമെന്മേത് 
പെയ്തീട്ടംമഴകൃഷിക്കാരന്നനല്കംപോകെ. 
ടേചദേവനാംമഫാദേപനെംപ്രത്യക്ഷമാ- 
യാവിലമെന്നേ കണ്ടി്ടദ്ദേഹംകല്ലിയ്യ, യാത 
: അാനകാണ്ഡവും,പിന്നെവേദാന്തധമ്മങ്ങളം. 
പ്രചരിപ്പിച്ചു ;വീണ്ടുമാര്യധമ്മവുംസ്ഥാപി_ ചുടിപ്പുപൊടിച്ചാകെബുദ്ധധര്മ്മത്തെടുരെ_ യോടിച്ചുശുദ്ധമാക്കിയാരൃയഖണ്ഡ ത്തെവിണ്ടും സമ്പൂതമാക്കി;ശിഷ്ഠസഞ്ചയപരദ്ചര. 
ബട്ടേമാഠങ്ങളുംസ്ഥാപിച്ു വേണ്ടുംവിധം. 
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അധ്യായം ൯ ശ്രി ച്ൈതന്മ്ൃദേവ൯ 

ചെയ്യേണ്ടകമ്മ മെല്പാംചെയ്യുമുപ്പുത്തിരണ്ടാം- 

വയസ്ത്റില്മറഞ്ഞൊരുശങ്കരചാള്ലപാദ- 

രെന്നുടെൌദേഹബുദ്ധിക്ലമങ്ങംസമ്യംതിമ്തി- 

ടടന്നതജ്ഞാനംേപ്റ്ന്് താണിദാക്രപ്പുന്നേന്ഞാന്. 

ആതി 

17%. 

ശ്രി ചൈതന്യദേവ൯ 
ച._53-6-൭-൨ 

(കളകാഞ്ചി) 

൨0. സ്സരസിരുഹദളനയനനാകിയകൃഷ്ണുനാ- 

ണീരമ്യമാമുവ്വിസവ്യമാകുന്നതും, 

പിപിധതരമിീലിടെയിവര്ചെയുംവ്യവഫഹര്ര_ 

മാവന്ദ്യ-ലിലകളാകുന്നുവെന്നതുംം 

ഉ ഡുനികരശിശിരകരഖരകരസുമാദിയാ- 

മുല്കൃഷ്ടഭംഗികഠംകൃഷ്ണസന്ദത്ൃമാം, 

ഉ ടലിപനുകമലജനിത്തന്നതുകൃഷ്ണുന്നു- 

വേണ്ടിട്ടജീലില്പുവാഴചവാനെന്നുതും, 

അനവരതമധികതരനിഷ്ഠടയാചിന്തിച്ചു 

മാനിച്ചെശോദപോൽല്സ്റ്റേഹിച്ചുകൃഷ്ണനേ: 

പ്രജയുവതിജനശിരസിചചടുന്നരാധികം 

രാജീവനേത്രയേപ്പോല് ംസദാരാഗവും,' 

പലവഴിയുമൊരുതടവുമില്ലാതെലാന്നിട്ടം 

പ്രേമവുംവദ്ധിച്ചു കൃഷ്ണുലഹരിയില് 

സതതലയഹ്ൃദയമൊടുമു൯മത്തചിത്തനായ ് 

ഭക്തിയും പ്രമവുമാക്ംപഠിപ്പിച്ച 
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വിടിത,നതിലിമലഗുണിയാകന്നച്ചൈതന്ന ക 
ദേവദേവ൯ജയിയ്മ്ുന്നു; നിത്യം നമഃ 

അംശാവതാരം കഴിഞ്ഞു 

അയ (0 ഷോ... 

ത്ഥധ്യായം ൧൭. 

പ് ഇ ഞു 

ശ്രിരാമകൃഷ്ണദേവന്൯. 
ി 

ം 
പുവ്വികവം ജനനവം. 

(കേക.) 

൨൦൮ ഓം-ത്രീരാമകൃട്സു,ഫരേ ശ്രിരാമകൃഷ്ണുംഹരേ, 
ശ്രിരാമകൃണ്ണംഫരേംശ്രീാമകൂട്ണു; ജയ്യ ! 
പാശ്ചാത്യജഡവാദപ്പാംസുവാല്ക്കണ്മയങ്ങി 
സച്ഛരിതൂമാംപദംപെടിഞ്ഞുകല്ലംമുള്ളം 
തറച്ചു കുണ്ടുംകുന്നുംമെതിച്ചക്ഷിണിച്ചേററം_ 
വിറച്ചുമഴിച്ചിടുംലോകത്തേ ജ്ഞാനാഗ്നിയേ_ 
ത്തെളിച്പസന്മാഗ് ത്തില്മേളിച്ചശുരുപരം 
ത്രീരാമകൃഷ്ണംപരബ്രഹ്മമേ, നമോ നമ; 
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ത്തൃംഗലസാമ്രാജത്തിനടിക്കല്ലിട്ടംപ്ളാസി_ 
സാഗരകാലത്തിജംല്വംഗരാജ്ൃത്തുള്ള താം 
“ദരയപൃര*ഗ്രാമേ” മാണിക്ടരാമചട്ടോ- 
പഡ്യായ്?നെന്നവിപ്പന്ധാമ്മികന്പ്രഭളവാണാന്. 
ദക്തനാദ്ധന്യന്തിത്തവന്കളം.ശിവക്ഷേത്ര- 
മൊത്തിന്നുംമാദാരൃത്തിന്സ്കാരകമായിക്കാണാം. 
തല്പൃതന്"ക്ഷുടിരാമന്??സുന്ദരന്ദീര്ഗലകായന്൯ 
സത്ൃതല്ലര൯ശാന്തന്ട്ട്സുരകമ്മരതന് 
ശ്രീരഫു വിരപൃജാനിഷ്ഠിത൯ംപേട്ട്ടിനാ൯ 

ശ്രീമതി'ചന്ദ്രമണിദേപിയേ??യഥാപിധി. 
ധര്മ്മാനുസാരംനാട്ടില്ക്കഴിപ്പാനരിപ്പുമാ- 
യമ്മഹാനന്നുബോധ്ൃമായിതങ്ങെദു ക്ലൂയാ. 
തല്ഗ്രാമത്തിലേനാടുവാഴിയാംനിചാഗ്രണി. 

കല്ലിച്ചാ൯കള്ള.സ്താക്ഷിപറയാന്,വിപ്രനോടായ്. 
പങ് തിസ്ൃന്ദനന്സത്യംവെടിയാന്മടിച്ചിട്ട 
സത്തൃയിപ്പുപോല്പ്പു ണ്ടുപുത്ുനെജ്ജിലപനേയും; 
സത്യനിഷ്ഠയാല്ക്ഷുദിരാമനും,സവസ്വവും- 
സന്തൃയജിച്ചിന്നുവരിഷ്കലേണ്ടതായ് ഭാരിദ്രപ്യത്തെ. 

ചാതകംസാഗരത്തി൯-തിരത്തുവസിയ്യ്ിലും 
പ്രീതികൊടളന്നുമഴത്തുഭ്ളികൊള്ളമ്പോറാമാത്രം; 

ഉ ന്നതസത്യംവിടാതാവിപ്ര൯ാരഘവലിരന്- 
തന്നുടെപാദംമാത്രംശരണംപ്പാപിച്ചു പോല്. 
ബന്ധുക്കറംതുണയ്യൃയാല്.പണ്ടുനന്ദാദിഗോപ.- 
രമ്പാടിപിട്ടുവൃന്ദാവനത്തില്പ്പ്യോയപോലെം 
ക്ഷുദിരാമനും,വേഗംദ്രയപുരാവിട്ടും 
“കാമാരപു കുരത്തു”കുടടംബത്തോടുംപോയാന്: 
ദാശന്മാര്വന്നുംവലവിശുമ്പോംം,മത്സ്യംപാഞ്ഞു- 
വേശിയ്യുച്യാപദ്വലംവി,ടാശുനല്ത്തടാകത്തില്. 
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൨0൯൦ സ്സ ഥദവമിതുംക്ഷുദിരാമന്നുവൈരാധ്യത്തെ- 
സംഭവിപ്പിച്ചാന്ംധനമാനസരഖ്യാദികളില്. 
അപ്പുരമാത്ഥിംയന്നാഠംസവ്യവുമീശ്വരമ_ 
ലപ്പിച്ചുശ്രിരാമനേപ്പൂജിച്ഛുനാഠംപോക്കിനാന്. 

സീമന്തപുത്രന് *രാമകമാരന്”-തനെഗഫ_ 
ക്ഷേമമേപ്പിച്ചുപുറപ്പെട്ടിതുതിത്ഥമാടാന്. 
രാമേശ്വരാദിമഹാതിത്ഥങ്ങളെല്പാമാടി_ 
മയങ്ങാതെ, നടന്നെത്തിനാന്,വാദകൃത്തില്. 
പിന്നിടുഷഷ്ഠിപൃത്തികഴിഞ്ഞു ഗയാതീത്ഥ_ 
ധാടവാ൯പോയിച്ചെന്നുപിതൃകമ്മങ്ങംചെയ്ത; 
* ശ്രീഗദാധരസ്വാമി?“ദശനംക ഴി,ച്ചന്നു 
രാത്രിയിലുറങ്ങുമ്പോഠംബ്രാഹ്മമാംമുഹുത്തത്തില് 
വിശ്വേശ൯ഗദാധര൯,തന്മുന്നില് വന്നുനിന്നു . 
കശലംചോദിച്ചിതുക്ഷുടിരാമനോടേപം:_ 
 നിന്നുടെഭക്തികൊണ്ടഞാനേററംപ്രസന്നനായ'; 
നിന്നുടെതനയനായ് ഞാന്വന്നുപിറമ്നീടും; 
അന്നുനി൯ശു ശ്രുഷകളേറേറററംസന്തോഷിച്ച. 
നിന്നയനിന്കലത്തേടടംശുദ്ധിചെയ്യഭാരിപ്പേന് 7 
അന്നേരകക്ഷുദിരാമന്,പ്രിതനാകിലുംതനന്റെറ_ 
നിന്ദ മാംനിഭാനത്വമോത്തേവമോതീടിനാഗ 
““ഭഗവന്൯,ഗദാധര! ഞാനേററാഭരിദ്രനാ,- 
ണഗതിഭഗവാനെയെങ്ങിനെശു്രുഷിയ്യ, ; 20 
ഓതിനാനിശന്:-:ശങ്കവേണ്ട! നിന് ശക്തിയ്യകെ ത്തു. 
മതിയെന്ശശുശ്രുഷണം;തടസ്സംപറയേണ്ടു* 
എന്നോതിമറഞ്ഞിതുഭഗവാന്; ഭക്തോത്മ 2 
നന്നേരമുണന്നോത്തു സമ്ഖ്വിതിനേടിതുലോം, 
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൨൧ നഞ്ഞ ദ്ദഹംദവനത്തില്തിരിച്ചുലരുംമുന്പ്പിത്, 

മുശ്ധാംഗിചന്ദ്രാദേഖിയൊരുനാളടുത്തുള്ള 
നാരമ്മചക്ഷേത്രേശിപദശനത്തിന്നുപോയാഠം 

കമ്മാളസ്ത്രിയാംധനി?യെന്നുള്ള സഖിയോടും. 
ദേവനേഭക്തൃപ്രാത്ഥിച്ചുങ്ങുനില്ല്യമ്പോളൊരു. 
ടിവ്ൃയതേജസ്ത്രശിചലിംഗത്തില്നിന്നുംവന്നു- 
തനയ്യുഛപ്പദക്ഷിണംലെയ്യിട്ട,തനെറയുള്ളില്- [പി 
ഗുമിച്ചു,കൊള്ളിയാന്പോല്;മോഹിച്ചുവിണംഠംദേ 
മോഹാവിട്ടുണന്നപ്പ്യോഠം, ജ്ച്യോതിസ്സു,തനെറയുള്ള 1 
മോഫനഗഭമായിട്ടറച്പപോലേതോന്നി. 
അട്ടിനംതൊട്ടാള്േചിതേജസ്സംവൃതയായി, 

വദ്ധിതഭക്ത്യാദേവദേവിമാര്കരട്ടംക്രടി- 

ത്തനിയൂക്ചശുത്രുഷണംചെയുന്നതേറവംകൊണ്ട്, 

കനത്ത ഃമാദംനിദ്രതോവമേപുണ്ടുവാണാഠം. 

൨ഥ൧൧--- കെ റല്ലമാംവഷര്മാരായിരത്തിപ്പുതിനൊന്ന 

കുംഭത്തില്,ശുക്ൂപക്ഷം,രാത്രിയില്,ബുധവാരെ, 

ഉ ദിപ്പാ൯,വിവിസ്വാനുനാ ്ികയല്ലംമാത്ര- 

മുള്ള പ്പോ ഠം ചന്ദ്രാദേചി?സുതികാലയംപക്കാഠം. 

പുരകേധനി,യൊരുചിളക്കുംകൊണ്ടുവന്നു- 

നോക്കുമ്ചോഠം,പ്പസവിച്ചു,ബാലനങ്ങടുത്തുമ്ളോ- 

രടുപ്പില്ഭസ്മൂഭൂഷയണിത്ഞുകിടപ്പതു- 

മാശ്ചര്ൃ മാടംകണ്ടുനിന്നുപോയ്സഖി” ധനി.” 

നക്ഷ തരാപുരുട്ടാതി,തിഥിയുംദ്വിതിയയാം; 

ലഗ്നത്തില്സുരൃയചന്ദ്രബുധ ന്മാ൪നിന്നിടുന്നു. 

കാവൃയനും,കജയന്൯,ശനിമൂന്നുപേരുച്ചസ്ഥരാം 

കവിയുമുച്ചസ്ഥാനമടുപ്പാ൯തുടങ്ങന്നു. 
ദൈപര്ഞ മാരാംശാസ്രവര്യന്മാരജാതകത്താത്, 

ദൈൈചതുല്യനാംബാല,നെന്നറിഞ്ഞോതീടിനാ൪. 
[റ് 
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ടാക 9.---555-.. 

൨) ൨.൯5 ദരിദ്രക്ഷദിരാമ൯ജമ്താതിക . തൃണയ്മു,യാര്ധ 
ദരിച്ഛുവളത്തിനാന്ബാലനേസ്സ്റേഹപുവ്വം. 
പുത്രനുംഗദാധരസ്വാമി- തനാനുഗ്രഹാല് 
ലബ്ലനാകയാല്,*ഗ്ൂദാധര്"നെന്നോതിനാമം. 
ബാലക൯ബാലപിഡലവവുംബാധിയ്കഠതെ- 
ബാലചന്ദ്രനേപ്പോലെലളന്നാ൯നാളതോറം. 
മുന്നുനാലായിചയുസ്സൃക്കാലംകമാരനേ 

നന്നായ കേഠപ്പിക്കമിശസ്സവങ്ങഠ: പിതാവേററം. 
ദഭാരതരാമായണകഥകംം,പിതാചൊല് വ. 
തോരോന്നും,മറക്കാതെബാലന്നുഹ്ൃദിസ്ഥമാം. 
ആചാരപ്പടിയഞ്ചാംവയസ്സില്,ലിപിപിട്ട- 
യാചരപ്പിച്പു,താതനയച്ചാന്പഠിയ്യഛവാന്. 
അച്പമാംകാലംകൊണ്ടുമാതൃഭാഷയേ,ശരി- 
യ്കരറിയാറായി,വായിച്ചീടാനുമെഴുതോനം. 
വിശ്രമസമയത്തുസ്വയമായിശ്വരഐെ_ 
വിഗ്രഹംമണ്ണാല്തിത്തുപുജിയ്മുംംകരട്ടര്ക്രടി. 
ഈശവിഗ്രഫങ്ങളെതന്മയത്തോടംനി മ്മ]. 
ച്ചാശ്ചര്യംദശിപ്പുപക്കേകിനാനന്നുംബാലന്. 
നാടകസംഘക്കാരുംഭജനക്കാരുംചെൌൌയ 5 
മാട്ടവുംപാട്ടുംകട്ടിപഠിച്ചാന്,കണ്ടുംകേട്ടം. 
കഞ്ഞിനുഷിതമായതൊരിയ്കു ല് മാത്രം കണ്ടാല് നി നെഞ്ഞിലാഞ്ഞിറഞങ്ങീട്ടുമല്ലാത്തതെന്തായലം 
കട്ടിയ്മപഠിയ്ഛവാന്സാധയ മല്ലെന്നതത്വം 
ദ്ര്രഷ്യനാംക്ഷുഭിരാമന്തിട്ടമായ്ക്കണ്ടറിഞ്ഞാ 

[1 ൽ 
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എത്രതാ൯പിലക്കട്ടെ,യെത്രതാന്പ്രേരിയ്കുട്ടെ, 
കാരണംകാണിയ്മുരാതെ,കട്ടിയില്പ് ഫലിച്ചീടാ. 
വെണ്ണയേക്കുപ്പിയ്കരകത്താക്കുവാ൯തശ്രമമേവ; 

സാസ്ക്രാരാരുനെയ്യാകുമ്വോളൊട്ടുമേശ്രമംവേണ്ട. 
. വഏഴാണ്ടുപ്യായത്തികകലൊരുനാഠം,വലാകകംം- 
താഴത്തുപറക്കുന്നനിലാഭൂംദിച്ചപ്പോഠം, 
മനസ്സലയി യ്ക്രരയാല്പെട്ടെന്നുസമാധിയില്.- 

പ്പെടിട്ടനിശ്ചേഷ്ടനായ്ത്തടി പാല് വിണുപോയാന്. 

സന്യാസിമാരേക്കണ്ടാല്പ്പിന്നാലേക്രടിക്കൊള്ളു.ം; 
ധ്യാനേങ്ങളുപരോടുചോദിച്ചപഠീച്ചിടും. 
ഒരിയ്കല്,വിശാലാക്ഷിദേവിയേദ്ദര്ശിക്കുമ്ോഠം, 
സ്ക്ോത്രങ്ങഠംചൊല്ലിച്ചൊല്ലിലയിച്ചാന്സമാധിയില് 
ഏകദാ-സമീപസ്ഥപ്രഭമന്ദിരേ,യൊരു- 
നാടകംകളിയ്യച്ഛമ്പോഠം,ശിവനായ് ബ്ലസ്തംപൃശി- 

രാഗത്തില് വന്നഗദാധരനും,ശിവ൯- താനായ് 
ധ്യഠാനിപ്പസമാധിസ്ഥനാകയാല്ക്േഷ്ഠവിട്ടാന്. 

പിന്നിടുരണ്ടുമുന്നുദിപസംകൊണ്ടേബോധം- 
വന്നുള്ള; ജനമെല്ലാമാശ്ചയപ്പെട്ടാരതുലോം. 

ഇങ്ങനെബാല്യംതൊട്ടുമാനസമേകാഗ്രമായ 
മംഗലസമാധിയ്യചവഴങ്ങിക്കണ്ടാര്ജനം. 
അക്കാലാംക്ഷുദിരാമ൯ദേഹത്തെത്യയിയ്യ,യാല് 

ദു9ഖിപ്പജ്യഷ്ഠയനൊത്തുപിതൃകമ്മ റംചെയ്യാന്. 

൭ പയ്കിതുവഴിപോലെംയൊന്പതാംവയസ്സി്കല് 

ധര്മ്മോപനയനതത്തൊെയതിനെറചടങ്ങായി- 

ബ്ലിക്ഷവാങ്ങ ണം,ത്രേഷ്ടുകുലത്തില്നിന്നെന്നപ്പ്യോഠം 

ശിക്ഷിച്ചാര്സ്ഥിരപ്പജ്ഞനായിടുമദ്ദേഹത്തെ. 

പലരുംതടഞ്ഞിട്ടുംക്രസാതെ,മാതാവിന്റെറ 

പ പിതസഖിയായധനിയോടേററാനതും. 
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വേഷധാരഞണത്തിംലിതുപോല്ചത്ുരരാം 
ശേഷ മാന്മാരേക്കാണ്മാനില്ലെന്നുപ്രസിദ്ധാമാം. 
ഒട്ടനററം ഴിഞ്ഞപ്പ്യോഠം,ജേഷ്യനുമൊത്തു,കാളി- 

ഘട്ടത്തില്പ്പ്യാപ്പു ാക്കിനാനിശ്വരിപു ജാത്ഥമായ്. 
അക്കാലംഭക്താഡ്യയാ,യമിതധനുത്തിന്നു- 
മാസ്ഥാനമെന്നലോകേവിഖ്യാതിചേരുന്നോളായ്,, 
ധിപരകലസ്ഥയാം/ഗശ്രീരാസമണിറാണി? 
ധസ്തയാംഭാരതാംബയ്യുഛള്ള താംഫാലസ്ഥലേ, 
സന്നമാംഭൂവല്ലിയാംജാനവീതടത്തിങ്ക. 
ലുന്നിദ്രമോദാല്തീത്ത*“ഒക്ഷിണേശ്വര്മെന്ന, 
മോടിയുംപ്രകാശവുംശാന്തിയുംനല്കീടന്ന 
നിടിലതി ലകമാഠത്രിമഹാകാളീക്ഷേത്രം, 
തന്നുടെജ്ജേഷ്യുനായ*ശ്രീരാമകമാരനാത 
നന്നായിപ്പതിഷ്ഠാദിനടത്തിയിരുന്നിതു. 
തരുക്ഷേത്രപൂജയ്മ്യായിസോദരസമന്പവിതം 
വന്നുചേന്നിതുഗദാധരനുംസപ്രമോദം. 
വസന്തംപൃഷ്ണുത്തിന്നും,പുഷ്ണങ്ങഠംമധുപിനും, 
മധുക്കഠംവണ്ടിണ്ടയ്മും,കാര ണമായിച്ചൊല്ലം. 
ാരണകാര്ൃങ്ങളെത്തിരിപ്പാന്പലപ്പൊഴം- 
കഴിയാറില്ല,വിദ്വാന്മാരായനരന്മാഷ്ടം. 
ദക്ഷിണേശ്വരംഗദാധരനറെറവാസത്തിനോ; 
ദക്ഷിണേശ്വരശുദ്ധിക്കീഗദാധരന്താനോ 
സംഭവിച്ച തെന്നാക്ംതിത്തുരഒ ലയ്യാന്വയുയ 
-സുദ്ൂഡഥം- ദേഹദേഹിപോലവചേന്റരണ്ടും. 
പന്നന്തംവന്നകൊണ്ടോതേന്മാവുപുഷ്ണിയ്യുന്നു ? 
സസന്തമുണ്ടായതുതേന്മാവുപൃഷ്ഠിച്ചിട്ടോ? 
പവിനാല്മലര്ക്കാവും,മറിച് മലക്കാവാന്. 
പൂവു മെന്നുപോല്വന്ദു ന്ത്രീഗദാധര൯താനും 



ടി നന്ത്ത്നു ര 
ണി അത്തു 

[നി [നി ലായി ത്തെ നി നി ൽ ി മ 1 1 
നി [നി 

ദക്ഷിണേശ്വരമെന്നപുണ്ദക്ഷേതൃരവുംതമ്മില് 
ശിക്ഷയിലിണങ്ങി,യന്നേററവുംതെളിലാന്നാന്. 

11.1; 

സഡാധനകാലം (പ്രഥമഘട്ടം) 

ടമംണാടാകാരാ്കനടം 

) ല 

൨൧൩. ണ്] വനേത്തുടന്നെത്തുപാമനനെനനപോലെ 

ജ്യേഷ്യനേത്തുടന്നതാംബാലനേദ്ശിച്ചപ്പ്യോഠം, 
റാണിതന്ജാമാതാവാഠ*മധുരനാഥബാബു? 
താണപേക്ഷിച്ചാനൊരുപുജകനായിടുവാന്. 
സമ്മതമില്ലെ്കിലും,കിഴ്ശാന്തിയാകേണ്ടതായ്; 
ക്രമത്തില്മേല്ശാന്തിയുമാകേണ്ടതായിവന്നാന്. 
ശരിയായ് ദ്ദേവിപൂജനടത്താ൯വേണ്ടതായ 

ശക്തിമന്ത്രത്തെലാങ്ങുംനേരത്തുഭാവാവേശാല്.- 
വന്നുപോയ്സമാധി പിന്നിടു,താന്പുജിയ്യ്ഛയ്ചോ- 

ളൊന്നൊന്നേകണ്ടിടിനാ൯ന്വിലിധമനുദവം. 
ന്യാസങ്ങഠംമുതലായപൃജരംശതന്ത്രങ്ങളെ 
നയ സിയ്യച്ഛന്നേരംചൊല്ലംബിജാക്ഷരത്തിന്രൂപ- 

മഗ്നിപോല്ജ്വലിച്ചതാതിടത്തിലംഗംപ്രതി- 

ലഗ്നമാകുന്നതായിട്ടമ്മഹാന്കണ്ടീിടിനാന്. 
സുപ്ഏ മാംകണ്ഡലിനിയുണന്നസുഷുമ്നയില്- 

ക്രദപചേസഫഹസ്പാരസാരസംനോക്കിപ്പയൊങ്ങി. 

പുജാപദ്രതിക്രമംകൈക്കൊണ്ടപുജിയ്യ്ഛമ്പോഠം, 

വിഘ്യശാന്തിയ്യ്ഛമന്ത്രം൭ ലാല്പിനീര്പിയംന്നേരം, 

തന്നുടെചുറവപാടുംശതജിഹ്വകളോടടം 

നന്നായാവെള്ള ഗകത്തിനിന്നിടുന്നതുംകണ്ടാന്. 

പുജചെയുമ്പോഠം,ഗദാധരദേഫത്തില്.നിന്നും 
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തേജസ്സൂദ്പമിപ്പുതുംകണ്ടാരുസ്തപ്ലെരായാര്. 

ഒട്ടുനാഠംക്കകത്തുത൯ജ്ടേഷ്ടുന്െറമരണത്താല് 
പെട്ടെന്നുവൈരാഗ്ംപെട്ടമ്മയേപ്രതൃയക്ഷയായ്- 
ക്കാണമെന്നുമോഫംതിവ്രമായ്ജ്വലിയ്ു യാല് 
കേണങപേക്ഷിച്ചാ൯ദേവിസന്നിധാമോഹാപേശം 
പഞ്ചമംപാടുംപികനാദത്തെ,തുരുമ്പിച്ചു 
വികൃതംസ്വരിയ്മ്ഛന്നവിണാനാദത്തെപ്പോലെ, 
കേംപ്പോക്കങ്ങല്ക്കണ്ഠയേചേക്വാ൯പോരുനാ 
ഗന്ധവകണ്ഠനാദംകൊണ്ടങ്ങഗദാധരന്, [താം 
ദേവിയ്യര്കംംപ്യാ൯നല്പകീത്തനരാഗങ്ങളെ 
ഹദയാദ്രവിയ്യംമാവല്ത്തില്ഗ്ലാനം൭ ചയ്യൂട; 

ക്ഷേത്രത്തിന്നടുക്കലായ്,ജാഹാലീതീരത്തിലായ്, 
കാടകറംപിടിച്ചന്നുകിടന്നസ്ഥലത്തിലായ്, 
വൃക്ഷങ്ങളഞ്ചുനട്ടനല്പഞ്ചവടിയേവം- 
ചൊല്ലീടുംസ്ഥലംപുക്കുന ല്യനെല്ലിതന്ചോട്ടില്_ 
ചെന്നിരുന്നുരുഭക്തയ ാദേവിതന്സ്വരൂചത്തെ 
നന്നായി ധ്യഠനത്തില്ക്കണ്ടിരിയ്യ,മചഞ്ചലം. 
ഒരുനാഠംഫഹദയ്*നാംതന്നുടെമരുമകന്, 
േലോരമാംപാതിരായ്യ,ഛചെന്നുനോക്കുന്നുനേരം, 
വസവുംയജേ്ഞോപപിതാദിയു € ദൂരെവച്ചാി- 
ട്ടെതരയുംതി്ധ്യാനയമമ്മാവന്ചെയ്യുകണ്ടാന്. 

൭ ണത്തി,*ടമമാവന്ഭ്രാന്താണോ?""യെന്നാ,നപേം. 
ളിണക്കത്തോടഗദാധരനുംപരഞ്ഞിതു. എ 
“എന്തറിഞ്ഞീടാംനിന,ക്കിന്നുഞാനാശാപാ_ 
ബന്ധനവിമുക്തനായ്ധ്ൃ നിച്ചിങ്ങിരിയ്കയാം, 
നനംമുതല്,മര്യൂര്,ഘൃണയും,പജ്ജോ,കലം, മാനവും,ശിലം,ഭയം,ജാതിയുമഭിമാനം, 
ഇങ്ങനെയഷ്ടപാശബദാരാ;ണിന്നീഞാന. 
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മുന്നതവിപ്പന്നെന്നപാശത്താല്ബദധനല്ലോ. 
അമ്മയേപിളക്കുമ്പോഠം,പാശമുക്തനായ് നല്ല- 
സന്മന; ായിവേണു,മതിനിങ്ങിനെചെയ്യേന്.? 

ഇക്കമ്മംകൊ,ണ്ടദ്ദേഹമൊരുതത്വത്തെ,നമ്മെ - 

യൊക്കയുംകാണിയ്യുയാംുത്യാഗത്തെമനസ്സാലും, 
വാക്കാലും,കായത്താലുമൊരുപോത്ചെയ്യെന്നതാ- 
മിക്കാര്യംമറക്കാതെ,സവരുമറയ്യയണം. 
“സമലോഷ്ഠാശ്ുകാഞ്ചനാവസ്ഥ്ലദിയ്യക്ുവാ- 
നിമ്മഹാനോരോകൈയില് രൂപായുമണ്ണമേന്തി, 

“രൂപയാകുന്നുമണ്ണ,മ്്്റുതാ൯തന്നെരൂപ.-" 
യെന്നോതിയവരണ്ടുംഗംഗയില്വിസജ്ജിച്ചാന്. 
അമ്മയേക്കാണാഞ്ഞേററമുരുക്കണ്ണമുഴുക്കയാ- 

ലമ്മയേവിളിച്ചേറെക്കരയുംധ്യാനിച്ചിടും; 
പാട്ടുംകിത്തനങ്ങളു.മമ്മയേകേഠപ്പിച്ചിടും; 
പുജാനത്തനഭജനാദിയുംസദാലെയ്ും. 
““ധനങ്ങറംലേണ്ട,ഭോഗസുഖങ്ങളൊന്നുംവേണ്ട, 
മാനവുംവേണ്ട,യെ നെറയമ്മയേക്കണ്ടാല്മതി.” 
മോഹി; ച്ചിചിധംകേണുനിദ്രയുംതിരെവിട്ടാ൯; 
ദേഹത്തില് വികാരങ്ങംപലതുംവാച്ചുവന്നാ൯. 

വക്ഷസ്സരക്തവന്ല്്റമായ് വന്നുധാരയായി- ണണ് 
ടക്ഷിയില്നിന്മബാഷ്ടംതോരാതെലാര്ന്നിടിനാന്. 

ഭഗവാന്പിന്നീടോതി:-““സങ്കടംസഹിയ്യ്ഛവാ- 

 നരുതാ,തിനിജജഗദംബയേക്കാണാതെഞാന്൯ 

നിമിഷംജീപിയ്യ,യി,ല്ലെന്നോത്ുു,ദേലി-തൃക്കൈ- 

ത്തലത്തിലിരുന്നവാംബലമായെടുത്തൂഞാന്. 

അപ്പൊഴുതമ്മതന്നെക്കണ്ടുഞാന്;സംജ്ഞാശ്ുന്ൃ- 

നായിട്ടപീണു;രണ്ടുദിനമങ്ങിനെപോയാന്. 
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ആനന്ദമവിച്ഛിന്നമായിട്ടവാന്നലാന്ര- 
നിന്നിരുന്നിതു;കേട്ടകൊള്ള വി൯ഞാന്കണ്ടവ. 
ക്ഷേത്രവുംകവാടവുംപോയെങ്ങോലയമാന്നാ;- 
നത്രൈപംനിസ്റ്റിമമാംചേതനാജ്യോതിസ്റ്ിന്ധു- 
ലുററിലുംജ്വലിയ്യ്ുന്നതിര കറംഗജ്ജിപ്പുകൊ- 
ണ്ടോറവുംലേഗംപാഞ്ഞിട്ടെന്മെയ്യില് പതിച്ചിതു. 
ഇതിന്െറശേഷംമോഹം,ലോകൈകസപിത്രിത൯ 
വരദാഭയരൂപകകാണേണമെന്നായ് വന്നു. 
അതിന്നുലേണ്ടിയെന്റെറകണ്ണനീര്ലററിച്ചഞാന്: 
ഒരുനാഠംപെട്ടെന്നഞാന്ശൂന്യസംജ്ഞനുമായാ൯. 
അന്നേരം,കൃപാമയി,ചിന്മയി,ചരാഭയ. 
കരിയാംജ്യോതിര്മ്മയി,യെന്മു൯പി തപ്രത്യക്ഷയാ 
മോഹനവാകൃങ്ങളാലാനന്ദാശ്വാസമേകി [യ് , 
സാന്ധ്വനംചെയ്മുനല്പോരുപദേശവൃംതന്നാഠം”” 
“പിന്നീടുക്ൃരമംപോലെപ്പജ ാകര്മ്മങ്ങഥ:ചെ യ്യ- 
മെന്നാലു,മമ്മതന്റെറസാമീപ്യ സമയത്തി- 
ലമ്മത൯തേജസ്സ്റിനാല്ശ്രികോപിത നിറ ഞ്ഞിടട- 
മമ്മ,ഞാ൯നിവേദിയ്യംഭക്ഷ്യങ്ങംഭക്ഷീച്ചിട്ടം. 
ചിലപ്പേ,ളിതുചെയ്യാം,കെ ്കര്ടൊല്ലിതുതെല്ല. 
മെന്നെല്ലാംകല്ലിച്ചിടുമിശ്വരിജഗന്മാ താ; 
ഒരിയ്ക്കല് ടേവിതന്െറനാസികാസമീം അ 
കൈയുഞാന്കാണിച്ചപ്പോഠം,ശവാസമെന് കൈയി 
എങ്കിലുംദിപമാരഡി ന ന്നസമയത്തില് ലേ റു; 
ശങ്കരിയുടെനിഴല്ഭിത്തിയില്ക്കാണാറില്ല. 
പിന്നിടടസജീവയാംസ ലിദംനന്ദമയി 
യെന്നിഃ യൃശ്രികോവിലില്പാഷാണമയിയ ളം 
ന യോരിസ്ത്രലും,സൂക്ഷിപ്പുപരീക്ഷിച്ച. 
വിക്ഷിച്ചിക തന്നാകിലുംകാണുവാ൯ക ഴ് ഞ്ഞില്ല,” 
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ഫത്... ഇങ്ങനെകാലംപോയി ഭഗവാന് വപുന്ന്റേന്തു 
മമ്മയോടെന്നവിധംദേപിയോടൊത്തുവണോന്. 
മധുര൯, കഥുകളെക്കേട്ടുവന്നൊക്കെക്കണ്ടു 
മോദിച്ചുതിരിച്ചുപോ, യെന്നഞാന്൯ചുരുക്കുന്നേന്. 
ദേവന്െറദേഛത്തിങ്കല് വദ്ധിച്ചപന്നചുട 
വിപിധചികിത്സയാല്,മധുരന്മാററാ൯നോക്കി; 
ഒത്തതില്ലൊട്ടു;മെന്നാലൊടുക്കം,ഭൈരവിയാ- 
മൊരുതാപസി,പുവൃംചന്ദന്മങ്ങളു ം ചാത്തി- 
ബേഭദമാക്കുന്നവരെവദ്ധിപ്പതന്നെവന്നു: 
വൈദ്യന്മാരദിച്ചജ്ഞന്മാരാകേണമെന്നില്ലല്ലോ. 
ഏകദാ;തനെറകുലപരദേവതയായ- 
കാകുല്സ്ഥഭഗവാന്െറദര്ശനാത്സുച്ചമുണ്ടായ്. 
ഫനുമാനെന്നവിധം.ലസ്രൂലാംഗ്രലംചേത്ര്ം 
കനിയുംതിന്നു,വൃക്ഷശാഖയില്പാപ്പ്യാക്കിനാന് 
നാലുകാലിന്മേല്നടന്നെപ്പോഴുംഭക്തിയോടട- 
മാലാപം*രഫുവിരയരാഘവ,സിതപതേ! 
ഈവിധംചെയ്മുടിനംപോക്കുമ്പോളപുല്യമാം 
ദിപ്യദശനമുണ്ടായ കേഠംക്കുലിന്ദേവ൯ചൊന്നാന്:- 
“ഒരുനാഠംധ്യഠനമൊന്നുംചെയ്യാതെ, സ്വസ്ഥനായി 
ടിരുനോ൯ംപഞ്ചവടിതന്നില്ഞാഃനതുനേരം..- 
എതിരില്ലാതെജ്യോതിരമ്മയിയായൊരുദേവ।, 

 പപതുക്കെനടന്നെന്െറയടുക്കല്വന്നുചേന്നാഠം. 

ഉ ടനാദ്ദിക്കെ്ലാടംജ്യോതിസ്ത്ാല്നിറഞ്ഞാലും, 
സ്ഫുടമായപ്പ്യോഴുമാവൃക്ഷങ്ങഠംനേരേകാണാം. 

കേവലസ്സ്റ്രീയാണതു:നയനത്രിതയാദി 
ദേവിലക്ഷണമൊന്നുമവരിത ക്കണ്ടില്പഞാന്. 

എയിചും,പ്രേമം,ടുഃഖം,കരുണ,സഹിഷ്ണുത- 
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യെന്നതിപിധമന്യനാരിയില്ക്കണ്ടിട്ടില്ല. 
സ്നേരാസ്യ്യമോടുമെന്െറയടുത്തുവന്നീടുന്ന- 
താരെന്നുസുക്ഷിച്പുഞാന്നോക്കുമ്പോഠം,പിന്പില് 
ഒരുവാനര൯താനുംവരുന്നു ഹരേ! രാമ! ക്രടി 
തആരെന്നോ?-സിതാദേവി- ആജന്മഖിന്ന-സീത_ 
ജനകരാജപൃത്രി-ത്രീരാമമയസിത, 
“എന്നമ്മേ, ദേവി? യെന്നുചൊന്നുഞാന് നമസ്ത്യാരം-- 
ചെയുവാന്ദാവിച്ചപ്പോറം, പെട്ടെന്നുദേവി,യെന്െറ 
കായത്തില്ലയിപ്പു;ഞാന്,വിസ്കലാല് ബഹ ജ്ഞാനം 
കൈവിട്ടുപോയോനിതുപോ ലൊരുകാഴ മുന്പു 
കൈവന്നതില്ല;മഹാവിസ്മയമെന്നേറേ ണ്ടു. 
ഏതാനുംനാളിന്നകംസിതാവല്ലഭന്തന്നെ 
പ്രിതനായ് ക്കണ്ടുകാമംകൈവന്സമോദിച്ച ഞാന്. 

൨൧൫-- രിഷ്ക്കല്ട്ടേവന്,ഹഠയോശത്തെഗലരുവിനേ. 
വരിച്ചുശിലി വിട്ടപിന്നിടുപറയുന്നു:_ 
“കലിയില്കായബലംകറയും;ഹഠയോഗം, 
കാലത്തി ന്നൊത്തതല്ല;ശീലിച്ചാലാപത്താകാം: 
ഈശ്വരസിദ്ധിയ്കെൊട്ടമുതകാ;കായത്തിനേ. 
കേശ പ്പിയ്യരണം;പിന്നീ,ടാത്മദധനോത്സുകന്, 
ശിലിച്ഛരാജയോഗം,ധാരണസമാധിക 
കൈവരുത്തണ മിതിന്നെക്കയുമായുസ്സില്ല. 
ഈശ്വരദശനത്തി,ന്നൊരുനാഠം,ധാരയായി, 
നിശ്ചലസ്വാന്തനായി, ഭാഗേഛാവപിരക്തനായ്, 
ഏകാഗ്രഹൃത്താ യ് ,ബ്ലാ്ാ-വിരഹത്തിലേപ്പ്യോം ല.- യകമേസഹിയ്ക്ാത്തതീവ്യപേദനയോടം. 
ഈശ്വര. പൃന്നോക്കുകില്,ഭക്തവചത്സലന്തന്നെ 
_നിശ്ചയം- കാണായ് വരുയമെത്രയോലഘ്പുവായി.? 
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ചന്നുവത്സരമേവംചെന്നപ്പേ ഠം,പെററമ്മയ റം.- 

ചൊന്നിട്ടു,സ്വദേശത്തുനന്ദിച്ചുപാത്താനല്ലം. 

അന്നു,തന്നമം തനെറനിരബന്ധംമുലം,ജശ- * 

ദംബികയോടുചോദി,ച്ചനുവാദവുംവാങ്ങി, 
““ശാരദഭമണാദേവി?യെന്നൊരുബാലികയേ 
സാദരംവേട്ടിടിനടനമോദേനഗദാധരന. 
തിരിച്ചുവന്നുപിന്നെദ്ദക്ഷിണേശ്വരംതന്നില് 
മുവയ്യുച്ഛസാധനകഠംമു൯പോലെതുടങ്ങിനാ൯. 
അന്നെല്ലാംജഗന്മാതൃദശനംസദാകാലം 

.. ജനസംസ ത്തില് വച്ച --സലഭമായിത്തിന്ന. 

: മറവമുള സാധാരണക്കാക്കെനന്െറനാലിലൊന്നു- 

മററിയലികാരമുണ്ടാകി,ലായവ൪-ദേഹം, 

തെറെറന്നുവിണുപോകാമമ്മതാനെന്നേക്കാത്തു- 

പോററിയതാ;ണല്ലെങ്കിലിയുറയന്നേതന്നെ 

കീഠിയുംനുവങ്ങിയുംപോകുമായിരുന്നേനേ: 

നി൨വാ൯പഞ്ഞിയ്യ്യാശ്രയാശങ്കതപഞ്ഞമുണ്ടോ? 

ആറാണ്ടുനിദ്രയെനി,യ്ക്യണുമാത്രവുംവന്നു- 

കേഠിയി,ല്ലിമവെടല്പോലമന്നുണ്ടായില്ല: 

അന്നൊന്നുമെനിയ്യെരുദേഹമുണ്ടെന്നചിന്ത- 

യെന്നുടെയുള്ളിരുക്കേറിചന്നില്ലലേശംപോലും; 

ഡിമിഷംപേഘുംമനമമ്മയില്നിന്നെടുത്തി- 

ട്ടിമ്മേനിതന്നില്ചേപ്പാ൯ഞാനന്നുതുറ ിഞ്ഞില്ല "” 

ഭഗവാനിതുവിധംസ്വന്താനുഭവങ്ങളെ 

പ്രിയശിഷ്യരോടോതി,പിന്നിടു,ണ്ടായവണ്്ം. 
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തു ന തത്തെ 

117. ല്: 

സാധനകാലം (ദ്വിതീയഘട്ടം | 
നം. പ് 

ഭൈരവി ബ്രാശ്മണിയുടെ വരവും തന്ത്രസാധനയം. 
ടക്ക 

൨ ൧൬--- ഒരുനാഠംശദാധരന൯,ഗംഗാതിരത്തില്,സ്വ 
കരത്താല്മാലകെട്ടിദ്രേപിയേയണിയിയ്യാള്.. | ന്തം. 
പൃവുകളവക്കുമ്പോഠംനല്ൃതായൊരുവഞ്ചി 
സാവധാനമായ് വന്നുകടപിലട്ടത്തിതു. 
വള്ള ത്തിരുനിന്നുകാഷായാംടവരംധരി,ച്ചേററം_ 
നിളമു മള താം,തന്െറകാര്കഴലഴിച്ചിട്ടം, 
അപ സരസ്സ്ിനേപ്പോല്പെയത്ഭുതസ്പരദ്മര്യത്തോ- 
ടാഗനാരത്നമൊന്നാക്കടവിലിറങ്ങിനാഠം. 
ഭൈരവിവേഷത്തിലാബ്ദാമിയാളേക്കണ്ട._ 
ദഭഗവാനുടന്,തന്മെറമുറിയിത പ്രചേശിച്ചാന്. 
ഹൃദയ നോടുപിന്നി,ടാസ്മ്രിയേ,തന്െറമുനുപ। 
ലാനയിയ്യചഛവാന്ചൊല്ലി,യിരുന്നര൯ശ്രദ്ധാപുധ്യം. 
ടനഹദയനുമൊത്തുംത൯ഗ്രന്ഥക്കെട്ടു- 
മെടുത്തുഭഗവാന്െറമുറിയില് വന്നാളവഠം. 
പെട്ടെന്നാദ്ദേവി,യേററംവിസ്മയാനന്ദങ്ങളാ. 
ലിടവാകണ്ണത്തോടുംകണ്ണുനീരോടുംഒ ലാന്നാഠം: 
“എന്നുടെകഞ്ഞേ,നീയീമുറിയിലിരിയ്യ,ന്നോ? 
നിന്നെ,ഞാ൯ ശംഗാതിരത്തൊക്കെയുംനോക്കിയല്ലേം 
ഏഎത്രയോനാളായിഞാനന്വേഷിയ്യയഅനിന്നെ;.: 
യിത്രയുംകേട്ട,ഗദാധരനുത്തരംചൊന്നാ൯-_ 
“എന്നുടെകായ്യയമമ്മയെങ്ങിനെയറിഞ്ഞിരൃ?? 
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എന്നപ്പ്യോഠം,ദേവിമവവടിയുംചൊന്നാളേവം:- 
"ചന്ദ്യയാംജഗദംബതന്നുടെകൃപകൊണ്ടു 
മൂന്നാളെ-നിയുഠംപ്പടെ- ക്കണ്ടുഞാനിതുവരെ. 
എന്നതില്തരണ്ടാളെഞാ൯കിഴക്കേബങ്കാളത്തു- 
മിന്നിപ്പ്ോഠം,നിന്നെയിങ്ങും.കണ്ടുഞാന്കൃതാത്ഥയാ 
പെട്ടെന്നഗദാധരന്ഭാവാവിഷ്ഠനായിട്ട [യ .? 
തുഷ്ലയാംമാതാവേട്ടുകഞ്ഞിനേപ്പ്യോലെതനറെറ- 
ദശനവലിശേഷവും,ദേഫത്തിന്നുള്ള മൂടു, 
മിശവരകാര്യമോത്താലുള്ള ദാവാവസ്മയു,- 

മുറക്കമില്ലായ്യുയുംദേഫത്തി൯വികാരവും 
മുറയ്യുചഛപറഞ്ഞിട്ട,**ജനങ്ങളെനിയ്മപ്പോഠം- 
ബ്ഭ്രാന്തെന്നുപറയുന്നു; നേരാണോ? രോഗമാണോ? 

നിന്തിരുവടിസത്യംചൊര?"കെന്നുകേട്ടചൊന്നാഠം:. 
 ആരാണ്ൂഭ്രാന്താണെന്നുപറയുന്നവ രിതു 

സാരമാംപതിനെട്ടഭാവത്തി൯സമല്ചയ- 
മാകുന്നമഹാദാവമാകുന്നു;വാസ്തവത്തെ- 

യറിലാ൯ശക്തിയുള്ളോര്കുറവാണെനെറകുഞ്ഞെ! 
ഈയവസ്ഥകഠം.സാക്ഷാല്ശ്രീയാകംരാധാദേവി, 

ചൈതന്യ ദേവ നേവംചുരുക്കംചിലക്ണ്ടായ് . 

ഭക്തിശാ(സൃത്തിലിതുവിസ്തരിച്ചോതുന്നുണ്ട ; 

വൃക്തമായ് കേഠംപ്പിക്കാംഞാ൯;പുസ്ലകമിതാനോ 
പിന്നിടാത്തപോധന,ദേവി-ദരശനഭേഷം |(൫൭.” 

പോന്നിട്ടുനിവേട്ലങ്ങളൊരുക്കിംപഞ്ചവടി- 

തന്നില്വച്ചിട്ടുംതന്െറകഴത്തിരുദ്ധാരിയ്മൂട്ടന്ന 
മിന്നുന്നുരഫഘുപിരസാള/ഗാമത്തെവച്പ- 
കണ്ണുടല്ചശ്രൂധാരപൊിച്ചുഖലാച്് താന 

പൃണ്ണേമായ ത്യജ പ്പിട്ടദിപ്യദരശനത്തോടും 

ഇരുന്നാഠംസമാധിസ്ഥയായിട്ടു ബ്രാശ്മണിയാം 
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ദൈരവയോഗിശ്വരി,യേതാനുംമുഫുത്തങ്ങറം. 

അന്നേരംഗദാധരന്ബാഫ്യാദ്ധബോധാവസ്ഥ- 

യാന്നിട്ടങ്ങെത്തിസ്റ്റാളഗ്രാമത്തിന്നുടെമുന്പിത്- 

വച്ചിരുന്നതാംദിവൃയ നൈലേ്ലമെല്ലാംഭക്ഷി- 
ച്ചിക്ഛുപോലിരിയ്യുന്നതുണന്നദേവികണ്ടാഠം. 

വിസ്തയാനന്ദങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടദേവിചൊന്നാഠം, 

വിസതിതീന്നശേഷം: ശ്രീഗദ:ധരനോടായ്:- 

്്ാനത്തില്ക്കണ്ടതെല്ലാം പ്രത്വക്ഷമായ് ക്കാണു 
നിനിഞാന് രഫുവിരപുജചെങള്ളേണ്ടതില്ല; |ന്നേ- 
പുജതന്ഫലമകിട്ടി"” യെന്നോതി;യിദ്ദേഹത്തില്, 

൨ ജ്യനാടരഘപീരദേവനേദ്ദര്ശിയ്യയാല്. 
സന്തോഷഗതഗ്ദങ്ങളോടു,താ൯ബഫഹുകാലം 

സന്തതംപൃജിച്ചതാംപവിത്രസാഭൃഗ്രാമം, 

ഗംഗതന്കയത്തിങ്കല് തൃജിച്ചുസംതൃപ്യായ് 
മംഗലവതി,ഭക്തിശാസ്രുങ്ങംചൊല്ലിപാണാഠം. 
തത്രത്യജനമെല്ലാം, വിപ്രനാംഗദാധമന് 
മൽ൫)൩,ല്ൃവതാരമൃത്തിയെന്നോത്തിടിനാര 
മധുരനതുകേട്ടുമോദേനമഹാന്മാരാം 
സുധികളായുള്ളോരേക്ഷണിപച്പവരുത്തിനാന്; 

ഭൈരവിദ്വിജാംഗന,ശാസ്രുലക്ഷ്യങ്ങംകൊണ്ടു 
ശരിയായ് സദസൃക്കങ്ങതുബോധ്യവുമാക്കി. 

ചേലോടാത്തപന്വിനി,തന്ത്രങ്ങളവുപചത്തി. 

നാലുമൊന്നൊന്നായ്;റ്ലൂദാധാരനേപഠിപ്പിച്ചാഠം. 
ശരിയായ് ശീലിപ്പിച്ചു; സാധനനാലുപര്ഷം, 
ഗുരുവായ് വാണ്ടി്ടതില്പ്പുറയുനാനുഭവ- 
മോരോന്നുംപ്രതുക്ഷമായ ക്കാണിച്ച,ഭാന്താണെന്നു.. 
പറയുന്നതുമാത്രംഭരാന്തെന്നുബോധിപ്പിച്ചാറം. 

തന്ത്രസാധനയുടെയത്തൃത്തി,ലത്യാനന്ദ- 
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മന്നുള്ള മാന്ന,സിദ്ധകാമനെന്നറിഞ്ഞുതാന്, 
മറെറാരുബ്രാദമിണിയ്ൃദക്ഷിണചെയ്യുചേഷം, 
മുറവമാനന്ദമോടും, ഗുരുസാഹായുമോടും; 
ദക്ഷിണേശ്വരക്ഷേത്രനടയില്വച്ച.രാത്രി- 
ഭീക്ഷിച്ചാ൯ 4കലാഗാര്” പുജയേശ്രദ്ധയേടും; 
ഇക്കരമ്മാല്തന്ത്രശാസ്രുസ്പാധനസകലവും 
നിക്കുപോക്കുകളൊട്ടം തട്ടാതെ സാധിച്ചിതു. 
തന്ത്രസാധനജയെല്ലാമിക്കാലംനന്നല്ലെന്നുംം 
താന്ത്രിക൯പഥഭൂഷ്ടനായേക്കാന്൯മതിയെന്നും, 
പറഞ്ഞു പിന്നിടതുഭഗവാന്ശിഷ്ുന്മാക്ക- 
പറഞ്ഞുകൊടുത്തില്ല;മേലേടംലൊല്ലീട്ടവന്. 

൨൧ തൃതന്ത്രസാധനകാലത്തത്തുതക്കാഴ്ചകള- 

മെന്തെല്പാംവിശിഷ്ടമാം ബോധവുമുണ്ടായെന്നു 

ചൊല്ലവാന്സാധിയ്ക്കയി;ല്ലതിനാല്ചൊല്ലന്നില്ല; 
ചൊല്ലള്ളോക്കതുവേറേവായിച്ചു ഗഫിച്ചിടാം. 

അക്കാലമിസ്റ്റാധകനാന്നപോല്തോജോരൂപ- 
മെക്കാലത്തുമേയാരുമാക്കുമേകണ്ടിട്ടില്ല. 
 കമ്മിയാംഗദാധരംനായതില്വിരക്തനാ- 

യമ്മയോടാത്മാവിങ്കലിപിഭൂതികഠംചേര്പ്പാന്, 

ദക്തിയോടപേക്ഷിയ്മ,കാരണം, മന്ദമന്ദ- 

മത്തേജ്യ്്സുകഠംശാന്തമായിട്ടുകറഞ്ഞെന്നും: 

മുലാജാരത്തിങ്കല്നിന്നുയന്രകണ്ഡലിനി, 
മാലിയില് ,സഹസ്്രാരത്തോളവുമുയന്നെന്നം, 

ദിപ്യനായ ജ്യോതിരമ്മയനാകിയപുമാനൊരാറം 

സൂക്ഷ്മമംസുഷുമ് നയില്ക്രുടപേപൊങ്ങിപ്പ്യൊങ്ങി- 
യാധാരപത്മമാവംനാക്കിനാല് നക്കിനക്കി 

സാദരംപിടുത്തതായ് കണ്ടുകണ്ടറിഞ്ഞിതു. 
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ക്രടാതങ്ങനാഹതനാദങ്ങളുതുംകെട്ടാ- 
നുണ്ടായിവിഭൂതികഠം പലതുംമേല്ലയമേലായ്. 
ജഗദംബികയുടെ വിപിധരൂപങ്ങളെ [ണ്മാന്൯ 
ബ് ഭഗവാന്കണ്ടാ൯; പിന്നെ,മായാരൂപത്തെക്കാ 
പ്രാത്ഥിയ്മരകൊണ്ടിട്ടതുകാണിച്ചുകൊടുത്തിതു 
പ്രാത്ഥിതാത്ഥദയായപ്രപഞ്ചകടടംബിദി; 
ഗംഗത൯ഫ്രദത്തില്നി,ന്നനവദ്യയായൊരു- 
മംഗലാംഗിയാഠംപൊങ്ങിക്കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോഠം. 
ഗഭവുമവംക്കുണ്ടായ് ,പുത്രനേപ്രസപിച്ചി_ 
ടടദകന്തന്നെമുലകൊടുത്തു ലാളിച്ചിയ്കരയായ്; 
ഉടനാരൂപംമാറി,ട്ടൊരുഭൈരവാകാരം_ 
തടവെന്നിയേപുണ്ടുതന്നുടെശിശുപിനെ.- 
കടിച്ചു പവച്ചുഭളിലിറക്കിമായാമയി, 
തടിത്തുമേഘത്തില്പ്പ്ോല് മറഞ്ഞാഠം ഗംഗയിങ്കല് 
ദേവിമാരൊക്കെഗ്ഗദാധരന്നുപ്രത്വക്ഷരായ് 
വിലിധമുപദേശമോരോരുത്തരുംചെയ്യാര്. 
അക്കാലംതന്നെകണ്ടാനിദ്ദേഹം,മേലില് പ്പല- 
വിഖ്യാതശിഷ്യര്തനിയ്മഛണ്ടായിവരുമെന്നും, 
ആയവക്കേകേണ്ടണ്ടതുമവര്തന്കമ്മങ്ങള. 
മായതുകൊണ്ടുണ്ടാകുംഭാവിയാംഫലങ്ങളം. 
“താന്കണ്ടദേപിമാരില്ത്രിപുരസന്ദരിയാം_ 
ശ്രീരാജരാജേശ്വരിസമയായ്സന്ദയൃത്തി. 
ലൊത്തവരാരുമില്ല,സരന്ദവ്യംചുറവചാടം റ 
മെത്തുന്നതിരമാലപോലവേപ്പറപ്പെട്ടാന്.?? 
ഇങ്ങിനെഭഗവാനുതതന്നുടെശിഷ്യരരോടാ. 
യിംഗിതംപലപ്പോഴുംപിനിടുപറഞ്ഞിതു. 

ട്ടാ: യു 
ന പത്ത 
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സ്. 

ഇടാധാരിയടെ വരവും വാത്സല്യ 

ഭാവ സ്സാധനയ. 

൨൧൮-ട ഒരിയ്മ,ല്ജ്ജടാധാരിയെന്നേററംവിശികഷ്ണനാ- 

മൊരുത്തന്, രാമഭക്ത നാകിയമഫഹാ൯സാധു, 

ദക്ഷിണേശ്വരക്േത്രം ദര്ശിപ്പാ൯വന്നിടിനാ൯ 

ശക്ഷയില്നിമ്മിച്ചൊരുരാമവിഗ്രഹടത്താടും. 

രാമഭക്തനാദധാധ്യ൯നിഷ്ഠയാഭജിയ്മരയാല് 

രാമനേസദാകാണാം ഭക്തനാബിംബത്തിങ്കല്. 

മററാരുമിതില്തത്വംഗ്രഹിച്ചില്ലെന്നാകിലം 

ചെറവമേതെററില്ലാതെ ധരിച്ചാ൯ ഗദാധര൯. 

ബാലനാംശ്രീരാഘവോപാസനയൂൃതകുന്ന_ 

ബാലഗോപാലമന്ത്രമസ്സാധുപോടായ് വാങ്ങി 

നല്ലപോലുപാസിച്ചാംനന്നേരംബാലരാമന്൯, 

കല്യാ നകരന്,ഗദാധരന്നുംപ്രത്യക്ഷമായ് . 

ദേപനോടൊത്തുരാമ൯ കളിയും ചിലനേരം, 

_സാവേഗം-ഭാഗീരഥിസ്കാനാത്ഥംക്രടെല്ലെല്ലം, 

കട്ടെല്ലാംകുസ്തികഠംകാണിയ്യചഛം,പലഹാരം 

കിട്ടവാന്വേണ്ടിച്ചിലനിഖ്ലന്ധങ്ങളുംചെയ്യം. 

എ തൂയോകാലംതന്നാല്പ്പ്ൂജിത൯രാമബാല൯ 

പ്രീതിപദ്ധിച്ചുഗദാധരനൊത്തിരിപ്പതു 

കണ്ടിട്ടാത്ജട്ാധാരി,രാമനാംവിഗ്രഹത്തെ- 

യിണ്ടലെന്നിയേഗദാധരന്നനല്കിപ്പ്യോയാന്. 

ലോഫത്താല്നിമ്മിച്ചതായ് ,രാമലാലെന്നുചൊല്ല 

മോഫനപിഗ്രഹത്തെദക്ഷിണേശ്വരംതന്നില് 
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വച്ഷിന്നുംപുജിയ്യചഛന്നു;ത്രീരാമ൯സീതാപതി- 
യച്ചനംചെയ്ക്കോക്കെല്ലാംതിച്ചയായ് വശംവദന്, 

1/1 

ക വ)ാഭാവസ്ധാധന 

ഫാംഡി. 

൨൧൯.--- ൨ 10 ത്സല്യദാവസിദധിനേടിട്ടഗദാധര- 

നുത്സാഹമോടു,മേററമുയന്നപദവിയാം 
മധുരഭാവമായസാധനശിലിയ്മചയ;വാന് 
വൈധുര്യമണയാതെമുതിന്നാ൯മഹാസിദ്ധന്. 
മധുരഭാവമെന്നാതരു:-ഗ്രോപികമാരേപ്പോലെ 
പതിയായ സമംല്പിച്ചുഭജിച്ചുകൊ ള്ള ന്നതാം. 
ഭഗവാന്പറയുന്നു:-“രാസക്രീഡയിലന്നു 
ഗോവിന്ദന്തങ്കലേയ്യൃശ്രീരാധാമനസ്സിനെറ 
ഗതിത൯ശക്തിയാണിന്നാദശമായിക്കണ്ടു 
ചേതസ്സങ്ങുറപ്പിച്ചുശിലിച്ചുപയ്യയണ്ടതും. 

ഗോപികാജനം,ദര്ത്തപൃത്രാദിസവ്യംപിടി. 
്ടാപല്ബ്ബന്ധമാമഷ്ടപാശങ്ങറംവിച്ചഛേദിച്ചു, 
ഗോലിന്ദപ്രാഫ്സിയ്ക്രായി, പ്യുഴകള ണതട്ടി- 
ശമിയയന്നുതുപോല്ലെയുന്മത്തമാരായ്പ്യാഞ്ഞാര്. 
കേവലംകാമത്തിനെറ,ഗന്ധവും,നശിച്ചാലേ 

ശ്രീരാധാദേപിയ്മക്ള ദിപ്യയമാംദാവ മാക്ടം 
കരളിലോത്തീടറനുംദേവിയേയറിവാനം 
ശരിയായ് പറവ; സൂക്ഷ്മംകണ്ടപരകുറവല്ലോ! 
കരുണാകരനുടെദിപ്യദേഹത്തില്നിന്നു_ 
മരു കിരണംപോല് ജോതി ജ്ോതിസ്സുപരപ്പെടട 
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വല്പവത്തരുണ്ടിമാര്- തനുവില്ച്ചെന്നുലയി- 
ച്ചല്ലലില്ലാത്തപരമാനന്ദമവക്കേകി. 
മധുരമയമായഭാവസാധനകളെ- 
യാധികളകറവവാ,നവതാരകാചാര്്യന്, 
ചൈതന്യ ദേവനായിപ്പിറന്നുഭാരതത്തില് 
പ്രചുരമായിട്ടെങ്ങുംപ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാന്.?? 
ശാസ്തൂമര്യാദപോല്ലെമധുരസാധനയ്യഠായ്- 
വ(സൂഭൂഷണങ്ങളുംധരിച്ചാനിബ് ഭക്തനും. 
സ്രരിചേഷംധരിയ്മുവാന്,മധുരന്,വിലയേവ- 
മാവശ്യ, മുള്ള പസ്ൂഭൂഷണാദികംനല്കി. 
മധുര൯,തനെറയന്തഃപുരത്തില്സ്ക്രികളൊത്തു- 
വസിച്ചിടുവാനായിട്ടനുവാദവുംചെയ്താന്. 
ഒരുനാംഹൃദയനാംഭഗവല് ബ് ഭാഗിനേയ൯ 
തിരക്കിച്ചെന്നനേരംയമധുര,നന്ത:പുരേ 
കൊണ്ടുചെ,ന്നുമ്മാവനാരെന്നുകാട്ടവാന്ചൊല്ലി; 
വേണ്ടിച,ന്നവനേററം,തിരിച്ചോതുവാ൯പണി. 
അത്രയ്യൃതന്മയത്വംഭഗലാനാന്നുകണ്ടാ൯; 
ചിത്തത്തില്,പ്പു മാനെന്നാഹ്ൃദയനോത്തില്ലൊട്ടം. 
ശ്രിക്ല്ലവിരഹത്താല്ശ്രീമതിയ്കയന്നുണ്ടായ- 
സകലചിഹഫന അളംകണ്ടിതുഭഗവാനില്. 
അംഗങ്ങറംശിഥിലമായ് ,രോമക്രപങ്ങഠംതോറം 
തിങ്ങിചന്നിതുരക്തബിന്ദുക്ക,ഒെന്നേവേണ്ടു. 
ചിലപ്പ്യോഠംമുതനേപ്പ്യോല്ക്കിടന്നു ബോധംവിനാ: 
ചലിച്പില്ലൊട്ടംമനം;കാത്യവുംസാധിച്ചില്ല. 
രാധികാ-ദേവിയുടെകൃപയില്ലാതെംകൃഷ്ണ് 
നരികെവരായെന്നു ലിന്തിച്ചാന്ഗദാധരന്. 
പ്പേമമാതൃകയായത്രീരാധാദനിയാളെ 
നിര്മ്മലഭകത്യാ,പിന്നെം ഭജ ച്ഛാനേതാനുംനാഠംം. 
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ഈശ്വരപ്രേമമെന്നു നാരദന്വാഴ്ത്തുന്നതും: 

നശ്വരനരകാമംലേശവൃമേശാത്തതു- 

മായുള്ള ,തനിപ്രേമധാമമാം രാധാറാണി- 
പീയൂഷയുഷംപോലെ പ്രത്യക്ഷയായിടിനാഠം. 

മുന്പുതാ൯കണ്ടിട്ടുള്ള ദേവദേവികഠംപോല- 

ന്നിയമോടിദ്ദേവിയുംലയിച്ചാനദ്ദേഹത്തില്- 

രാധികാദേവിയുടെ മാഹാത്മ്യങ്ങളെച്ചൊല്ലി- 
ബ്ലോധിപ്പ്യിക്കുവാനാദികഷിയ്യ്ഛംകഴിഞ്ഞിടം. 

“നാഗകേസര?പുഷ്ടകേസരംപോലെനല്പ- 

നിറത്തില്സിതാഭമാംദേവിയാള ടെവണ്ം. 
എന്തുതേജസ്സാ!ണെന്തുഭക്തിയാ!ണെന്തുപ്രേമ!- 

മെന്തുമാധുയ്യം! കൃഷ്ണുമയമാംദേവിസവ്വം. 

പിന്നീടു ചിലടിനാല്, സച്ചിദാനന്ദഘന- 
വിഗഫന്ഭഗവാനും തനിയ്യുപ്രത്യക്ഷമായ . 
ഭക്തവത്സലന്കൃഷ്ണുനൊന്നിച്ചു,ഗദാധരന് 

കൃഷ്ണൂശുശ്രുഷചെയ്യുസുഖിച്ചുപാണീടിനാന്. 

ചിലപ്പ്യോഠംഭഗവാനും താനുമൊന്നായിക്കാണും; 
ചിലപ്പോംകൂ്ട്ലുനെസ്നേയതാനുള്ള തായിക്കാണാ; 
ലിലപ്പോംലോകത്തിലെസ്യമാം പദാത്ഥവും 
ലിലാഗോപാലനെന്നു പ്രത്യക്ഷമായിക്കാണും. 
ഇക്കാലത്തൊരുദിനം, ക്ഷേത്രത്തില്,ദാഗവതം- 

കേഠംക്കവേ, ഭാവാവിഷ്ടനായിതു ഗദാധ൪ന്. 
പപെട്ടെന്നു.രാധാപതി,പുഷ്ഠമാംതേജസ്സ്സോടും 

ദൃഷ്ണിഗോചര്നായി-ത്തന്മുന്നില്വന്നീടിനാ൯ 

ഇന്ദിരാരമണന്െറ സുന്ദരപാദത്തിങ്കല്. 
നിന്നൊരുചരടിന്െറവണ്ണത്തില്ത്തജക്കമ്പി. 

പോലലോംപ്രഭാപുരംപറപ്പെ.ടതുവന്നു, 
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കല്യാണംനല്കുംഭാഗവതത്തെസ്റ്റര്ശിച്ചിട്ടു. 
ജ്പജിപ്പം തന്െറ നേരിട്ടണഞ്ഞുവക്ഷസ്തടേ- 
ലയില്ലുകണ്ടുകാതൃം/ഗഹില്ലുവേണ്ടുംവണ്ണം 
ഇതുകൊണ്ടാണുശിഷ്യന്മാരോടും പിന്നെദ്ദേവ൯. 
“ഭക്തനുംഭാഗവതം ഭഗവാനിവമുന്നും 
മൂന്നായിക്കണ്ടിടിലും, മുന്നല്പതൊന്നാം"ണെന്നു 
നന്നായിക്കണ്ടപോലെ, ചൊല്ലവാനുള്ള മുലം. 

111. 

വേദാന്തസാധന. 

വശെ 

൨൨൦-- നമ്മദാനദിതടേനാല്പതുസംവത്സരം 
നിരമ്മോഹംനിരന്തരംസാധനചെയ്യതിന്െറ- 
ഫലമായ് നിവികല്പസമാധിസാധി,ച്ചതില്- 
ച്ുലനഹിനംസ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനായശേഷം, 
ദഗവാ൯”“തോതാപുരിസ്വാമികഠം??തീത്ഥമാടി 
നിഗമസാരവേദി,നടക്കുംകാലത്തിങ്കല്, 
കോളംബവഷര്മാരായിരത്തിനാല്ലത്തൊന്നില് 
കാളീഘട്ടത്തില്ദ്ദക്ഷിണേശ്വരംതന്നില്വന്നാന്. 
തപസ്സിന്കാന്തിചിന്തുമിഗ്ലുദാധരവശ്രതം 
താപസന്തോതാകങണ്ടുവിസ്യിച്ചോത്താനുള്ളില്:- 
വേദാന്തംഗ്രഹിയ്യച്ഛവാന്൯വൈദവമുള്ളോര്കളി- 
ലാദിമ൯മഹഫാനിവനെങ്ങുനിന്നിങ്ങുവന്നു; 
തന്ത്രങ്ങറംതന്നില്മുങ്ങിക്കിടക്കുംവംഗമെങ്ങാ?- 
മുത്തമവേദടന്തത്തിന്നധികാരിയുമെങ്ങാം??? 
എന്നോത്താഗ്ലദാധരനോട്ട,'“വേദാന്തജ്ഞാനം 
നന്നായിപ്പഠിപ്പിക്കാം,ചേണോ? ചൊല്"കെന്നചൊ 

[ന്നാ൯. 
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"അമ്മയേക്കണ്ടൊന്നഞാന്ചോദിച്ചപറഞ്ഞിദാ- 
മമ്മസമ്മതിയ്്ഛകിലെനിയ്യയംസന്തോഷംതാന് 
ഇത്തരാംഗദാധരന്ഒ ചാന്നപ്പ്പോളേ ത്താന്൯യോഗി- 
"ശുദ്ധമേസാധുക്കുട്ടി-മാതൃപത്സലനാകാം- 
ചോദിച്ചുകൊണ്ടിടട്ടെ-നല്ലതുതന്നെ;കൊള്ളാം! 
ചോദിക്കാ"മെന്നുശിഷ്യ ന്നനുവാദവുംനല്കി. 
ലോകത്തിന്നുററമ്മയേപ്പററിയോതിനാ൯ശിഷ്യ) ൯: 
ലോകത്തില്ഭപ്പറരമ്മയെന്നോതുുപോയ്ഗുരു തനും. 
അന്നേരംക്ഷേത്രത്തില്പ്പോയ് ജഗദംബ യക്ക ണ്ട 
വന്ദിച്ചങ്ങനുവാദംചോദിച്ചിട്ടനുജ്ഞയും- 
വാങ്ങിപ്പുവന്നു,“ദീക്ഷസ്വീകരിച്ചീടാ"മെന്നു 
വന്ദിച്ഛു,തോതാപുരിസ്വാമിയോടുരചെയ്യാന്. 
ശോഭനലഗ്നംനോക്കി,ശ്രാദഥങ്ങറംപിതൃകഠംക്കു 
ശോഭനമായിട്ടെല്ലാമാചരിപ്പിച്ചുശേഷം, 
സ്പന്തമാംത്രാദ്ധംക്രടി,ശാസ്ര്രോക്തവിധിപോലെ, 
പന്തിയില് ഒ ലയ്യിപ്പിച്ചു,ബ്രാഹ്മമാംമുഹുത്ത ത്തില്, 
ദ്ദേശികന്,യോധ്ലനായശിഷ്യ നോടൊരുമി 
വേശില്ലാന്പഞ്ചവടിക്കുടിലില്പ്രീതിപുദ്പം. വ 
മത്തമമായസനാതനമാംധമ്മത്തിനെറ_ 
യുത്ഭവംതൊട്ടു,ജീവന്മു ക്തിയേലദിയ്മു,, വാന്, 
സവസ്വപരിത്യാഗസന്നഭാസന്പയ ാസിമാര്, 
ഗുരുവിന്പരമ്പരവഴിയ്യ്ചചരിച്ചതാം. 

 ഷ്ലമാമനുഷ്ഠാനക്രമത്തിന്പടി,യപ്പോംറം 
സന്ന സംശിഷ്കന്നേകിനാഗസന്ത്ാസിതോതാ:; പ്രാത്ഥനാമന്ത്രംചൊല്ലി,പിരജ ഫോമംചെയ്യി,- 
ടടതിങ്കല്,ശിഷ്യ ദേഫത്തിങ്കലേപ്പഞ്ചഭൂതം, 
പഞ്ചപ്പാണരനും,പഞ്ച കോശവുംശുദ്ധമാകാന്൯- സഞ്ചിത്രദധംവഫ്നിതന്നിലാഹുതില ലയ്മാന്. 
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വിഷയവാസനയും,ഭൂരാദിസധ്യലോക. 
ലാഭത്തിന്നുള്ള മോഹം ക്രടപേഹോമംചെയ്യാന്. 
സകലഭ്ൂതങ്ങഠംക്മമദയദാനംചെ 

ഫോമത്തെപൃണ്ണമാക്കി,യജേഞാപവിതം,ശിഖ, 
സൂതരവുംദഹിപ്പി ു,പിന്നീടുഗുരുദത്തം 

കാഷായകാപിനവും,സര്വ്വസംപൃജ്യമായ 
ത്രീരാമകൃഷ്ണ്"നെന്നനതൃതനമാകംഫ്േരും 

ഗ്രഹിച്ചശേഷംംഗുരുശിഷ്യയന്നായ് ബ്രദ്മരൂപ_ 
മുപദേശിച്ചു;പിന്നെബ്രമത്തിന്സ്വരൂപത്തി൯. 
മന്ത്രവുമതിന്നുള്ള പ്യാഖ്യയാനങ്ങളുംചൊന്നാന്. 
പിന്നിടു ംശിഷ്യ ചിത്തംനിര്വ്വികല്ലമാക്കുലാ൯ 
നാമരൂപാദിപിട്ടബ്രമമത്തേധ്യാനിപ്പിച്ചാന്. 
എന്നാല്,ശ്രിഭഗവാനു,ചിരമായ് വശഗയാം- 
വന്ദ്യയാംദേവിവന്നുനേരിട്ടനില്ലമുല- 
മജ്യോതിസ്വരൂപത്തെക്കടക്കാന്സാധിക്കാഞ്ഞു 
സജ്ജനായ് വീണ്ടുംവിണ്ടുമതിന്നായ് ത്രമംചെയ്യാന്, 

ഒന്നുകൊളഴ്ടിട്ടുമപ്പ്യോളമ്മയേക്കടക്കുവാന് 
തന്നാലാകാത്ഞുകാര്ൃയംഗുരുലോടുണത്തിച്ചാന്. 
ദേശികന്വാശിയോട്മരികില്ക്കിടന്നതാം 
ലേശമായററംക്രത്തവിറകൊന്നെടുത്തുട- 
നതിന്െറമുനകൊണ്ടുബലമായ് ഭൂമധ) ത്തി 

ലമത്തിംട്ടിബിന്ദുവില്,മനമേകാഗ്രമാക്കാന്, 
കല്ിച്ചാ;നതുപോലെചെയ്യിതുഭഗവാനു- 
മപ്പയൊഴുംജഗദംബതടവായ് നിന്നിടിനാഠം. 
ഇണ്ടലെന്നിയേ,ജ്ഞാനഖറംഗത്താലമ്മുത്തിയേ 
രണ്ടായിഖണ്ഡിച്ചങ്ങുകടന്നുപോയിടിനാന്. 
സമഗ്രനാമരൂപ്രാജ്യത്തേക്കടന്നുട൯ 
നിമഗ്നമായാന്മനംദില്യ മാംസമാധിയില്. 
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ഗുരുവാക്കുടിലിന്െറപുറത്തുകാത്തിരുന്നാ- 
നൊരുപോല്മുന്നുദിനമങ്ങിനെക ഴിഞ്ഞിട്ടം, 
ശിഷു നന്െറവിളികേഠംക്കാ,ഞ്ഞാചാരൃയനകംപുക്കു 
ശഷ്യനെനല്ലപോലെശോധിച്ചാനുവീണ്ടുംവീണ്ടം. 
പ്രാണംനദ്ദേഹത്തിങ്കലുളള ലക്ഷണമില്ല; 
ശാന്തഗംഭിരംജ്യോതിസ്റ്റമ്പുണ്ണംമുഖാംബുജം; 

ആശ്ചര്യാല്ഒ ലാന്നാ൯ശുരു:- “നാല്ൃതുസംവത്സരം 
നിശ്ചലമായിടുന്നസാധനചെയ്തിട്ടഞാന്, 
നേടിയനിവ്വികല്ലമാകിയസമാധിയേ- 
നേടിയിമ്മഹാനുല്പസമയംകൊണ്ടുതനൊ.?? 
എന്നോതി,വിണ്ടുംനോക്കി;ഹൃദയസ്സന്ദമില്ല; 
നിന്നുപോയ് ശ്വാസം;മരംപോലെയങ്ങിരിയ്യുന്നു. 
“ശരിതാ൯! നിവികല്ലസമാധിതന്നേദ്ഡം!? 
മ.രചെയ്യ്കേവംപ്രതിക്രിയകംചെയ്യാ൯പിന്നെ. 
അരിനാല്ബാഫ് ബോധം കൈവന്നശിഷ്യൃ നെറമേ.- 
ലതിയാംപ്രിയംപുണ്ടോരാചായ്യന്തോതാപുരി, 
പ്രേമവുംബഹുമാനാദരവുംശിഷ്യ നെറമേ_ 
ലമിതാധികമാന്നു,പിന്നീടായവസ്ഥയില് പ 
ചാഞ്ചല്യ മില്ലതുമള്ളോരുറപ്പുവരുത്തുവാന് 
നെഞ്ചകത്തോത്തുകൊണ്ടു;മാസങ്ങള്. പതിനൊനന. 
“ശ്രീരാമകൃഷ്ണ നൊത്തുദക്ഷിണേശ്വരേപംം) ം 
തിർ മു പോയാ൯പിന്നെംലോകസഞ്ചാരംചെയ്ത്രാന്് 
ആചാര ൯പോയശേഷംമാസങ്ങളാറേഴക. 
ളാചരിച്പിതുശിഷ്യന്തിര്രമാംസമാധിയേ. 
പല ബോഘബോധമിദ്ദേഫംകൈക്കൊണ്ടില്ല; 
മിക്കവാവമേമൃതപ്രായനായ്മേചീടിനം൯ 
എങ്ങുന്നേയട്ദ പ്ലുയാവന്നൊരു യോഗീശ്വരന്, 
ഭംഗമഭ്ദേഹത്തിന്നുവന്നുചേരായ് വാന്പേണ്ടി 
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വളരെദേഹപിഡയേല്ലിച്ചുസ ചല്യാഹാര- 
ഉ.ളിലേയ്മ്ാക്കിടിനാന്വളരെപ്പുണിപ്പെട്ടം. 

പലപക്ഷികഠംവന്നുതലയില്ക്കൊത്തിച്ചൊറി_ 
ഞ്ഞാലാപംചെയ്തുപക്ഷംവിടുത്തിലിശിലാണാര്. 

ആനുനപത്മത്തിന്നുപരിവേഷമായ് ജ്യോതി 
സ്തൃനഘാത്ജുതഛമപിചിതറിസ്റ്റദാകാണാം. 
ഈയാവുമാസംകഴിഞ്ഞേകദാ, മധുരന്െറ 
ജായയാംജഗദംബാദാസിയ്യു ഭയങ്കര 
മുദരരോഗംപെട്ട;-രോഗിയേപ്രശസ്തരാം 
വൈദ്ന്മാര-ഡാക്ൂന്മാരും- കൈയൊഴിച്ചകന്നുപോ- 
മുതുലക്ഷണമെല്പാംതികഞ്ഞു; വിധുരനായ് [യ്: 
മധുരന്,തനിയ്യുള്ള സര്വ്വസ്വനാശത്തിന്െറ_ 
രൂക്ഷത്വമോത്തോത്തേററം വിഹ്വലചിത്തനായി.-- 

ദുക്ഷിണേശ്വരക്ഷേത്രംപ്രാപിച്ചു,ജഗന്മാതൃ- 
പാദപത്മത്തില്വിണു സങ്കടമുണത്തിട്ടും 
സാദരം രാമക്ൃള്സപ്പാദത്തില്വിണോതിനാ൯ാ- 
“പാഫിമാംജഗല്ഗ്ഗുരോ, പാഹിമാംകൃപാകര, 

പാഹിമാമനാഥനാം ഭക്തനിത് ക്കനിയേണം; 

എന്നുടെ സവസ്വവുംപോകുന്നേനിതാപോററി, 
ഇന്നിമേല്ഭവല്പ്പ്ാദംശുശ്രുഷിച്ചിരിപ്പാനു- 
മെനിക്കുള്ള ധികാരംക്രടവേപോകുന്നെന്നെ 
ഇന്നിപ്പോഠംകൈവിട്ടിത; ഭഗവ൯.പ്രസിദമേ? 

ഇത്തരംവിണുകേണുപറയുംഭക്തന്നുള്ളേഠ- 

രാത്തികണ്ടുട൯ഭാവാവിഷ്ടനായ ബ്യഗവാനും. 

പിന്നിടടകൃപാമുതംവഷിച്ചുംകൊണ്ടുചൊന്നാ- 
നിന്നുനീപേടിയ്യേ,ണ്ട,നിന്കുടടംബിനിചേഗം 

മുന്നേപ്പോല്ദീനംമാറിസരഖ്യമായിരുന്നീടും 

ചെന്നാലംഗഷഫത്തിലേ?ഡയ്യയന്നുചൊന്നയ പ്പിതു. 
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ര ്തതതതത്തെ 

ഗുരുവിശ്വാസിയായമധുരന്പ്രസന്നനായ് 
തിരിയേഗൃഹത്തിങ്കല്ചെന്നുനോക്കിയനേരം, 
മരണലക്ഷണങ്ങറംപെട്ടെന്നുമാറിക്കണ്ടു; 
ശരിയായല്ല ദിനംകൊണ്ടുസരഖ്യവുമാന്നാഠം. 
എന്നാ,ലന്നാളൂതൊട്ടദഗവാനാവമ്മാസം 
നിന്നതാമുദരരോഗത്തിനാല്പീഡ പ്പെട്ടാ൯. 
അതിനാലന്നുതൊട്ടു,തന്നുടെനി്യികല്ല 
മതുലസമാധിപിട്ടിഴിഞ്ഞു ദേവിചൊല്ലാല്. 
ഇരുന്നാ൯ദാവമുഖമെന്നു ചൊന്നീടുംസ്ഥാന_ 
തരുനിഷ്ടയാമനസ്സ്ററച്ചുശാന്തിയോടും, 
നമസ്തേ രാമകൂദ്ട്്, നമസ്തേരാമൃഷ്ണു ! 
നമസ്തേരാമകൃണ്ണ്ലം നമസ്ന്േനമോസ്തരതേ. 

1711. 

ഇസ്റ്റാം മത സാധനയം 
തിത്ഥയാത്രയം 

൭ ൨൧---- ൨1 1രമങ്ങനന്തരം,പരഘംസന്മാരാം 

പരി്ാജകരങ്ങുവനാ,വരൊത്തുദേഖ൯ 
വേദാന്ത ച൮)൭ ചയ്കുകഴിച്ചാനെന്നാകിലും 
മോദേനസമാധിയാല്രാ പ്യകരുനയിച്ചൊംപ്പം. 
സബയബ്ലാദ്വൈതഭാവംസമ്മ്യാഫ്ഠുമായാല്,തന്റെ റ 
മുന്പിലേങ്ജന്മത്തിലേസ്തരണയുണ്ടായീടം. 
അദ്ദേഹംകണ്ടാനതും;താനൊരുനിത്ൃശ്ദ്ധാ_ 
ബുഭ്ധനായ് ജജനിമൃതിയററവനെന്നുംകണ്ടാന്. 
ധമ്മ ഗ്ലാനിയേത്തിപ്യാനധികാരിയാംദ്ദൈ_ 
മിമ്മന്നിലിപ്രകാരംവന്നെന്നം ബാധ്യമായാന്. 
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ഏറിയകാലംസമാധിന്ഥനായിരിയ്,യാ- 
ലേറിയവിഭൂതികളെല്ലാമേലഭിച്ചപ, 
ശിഷ്ഠടുന്മാക്കാത്മതത്വം,തന്നുടെസഭംലൃത്താല് 
പുതു ക്ഷംകാട്ടിക്കൊടുടത്തെന്നുള്ള തൊഴിച്ചൊന്നും 
ലോകത്തേഠൊാണ്ിയ്യുഛവാ൯ഭഗവാനി ചിച്ചില്ല; 
ലോകമിന്നിതിന്നൊത്തതല്ലെന്നുദേഖ൯കണ്ടാന്. 
ഇക്കാലത്തിസ്റാംമതസന്യാസി- യൊരുഫക്കി൪ 
ദക്ഷിണേശ്വരത്തെത്തി”ഗോവിന്ദ്?നെന്നാംനാമം. 
ജാതിയില്ക്ഷത്രജാതനെങ്കിലും,.കറാ൯ വായി 
ച്തിപിശ്വാസംനിബിയിങ്കലാന്നൊരുധന്യന്. 
ഉടനേഭഗവാനുംപൃജിച്ചാഫക്കിരിനെ, 
വടിചി ല്ദിക്ഷവാങ്ങിസ്സാധനതയ്യെ; രുങ്ങിനാന്. 

ക്ഷേതൃത്തി൯മതില് പ്പ റത്തിറങ്ങി; ലം ഷ 

ഗാത്രത്തില്ചേത്തു;മുന്നുസനസ്ധയയൂച്ഛംനമാജി?” 
ക്കഴിച്ചു സദാനാമ്*മള്ള ര്യ 
ധരി ല്യുമധുരനുംവ ന്നൊരുവിച്പേന്ദ്രനേ-- 
യേപ്പാടുചെയ്യു.! ദക്ഷ്യമിസ്ലാംരീതിയില്തിത്തു 

കെല്ലോടുക കാടിനു നനുനാപോയാനേവം. 

അദനോരമള്ളാവിനെപ്രത്യക്ഷമായിക്കണ്ടി- 
തുന്നതന്തേജോമയനനിണ്ടതാംശ്മശ്രുചേന്നോന്; 
ദഗവല്ദ്ദേഹത്തിങ്കല്നിബിയുംലയിച്ചിതു: 

ഭഗവാ൯തൂരിയമാംനരഗ്ഗുണ ബ്രരമത്തിലും. 

൮൨൨. ക0ാമാരപുകരത്തില് സ്വന്തമാംഭവനത്തില് 

സാമോദംപോയിപ്പാത്താനാറേഴചമാസംംപിന്നെ. 

തിരിച്ചുപന്നനേരംമധുരബാബുതാനും 

ത൯പ്പിയാപ്പചോദനാല്പ്പാത്റിയ്ത,നിമിത്തമായ് ; 

സ്ത്തര ാമവരരോത്തുശ്രീകാശിവൃന്ദവേന. 
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മിത്തരംപുണ്ബസ്ഥലംദഗിപ്പംന്പറപ്പേട്ടാന്. 
രാജാവി൯നിലയില്ത്തറനുയായികളോടം 
പുജ്യനാംകൈവത്തേന്ദ്രന്സഞ്ചരിച്ചിതുമന്ദം. 
ലക്ഷത്തില്പ്പുരംരൂപചെലവാക്കിനാന്മാന്പന്: 
സൂക്ഷിയ്ക്കിന൯ദ്രവ്ൃവസ്ഥന്മാര്ചണത്തിണ്പ്രയോജനം. 
ആദ്ദമേവൈദ്യനാഥത്തെത്തിനാന്ദവഃരങ്ങു, 
ദൂരദ്ദശായ്റാന്തമൊരുതെരുപിലുള്ളോക്കെല്ലാം 
ഓരോവസ്്രവുമൊരുന്നേരത്തെമൃഷ്ഠാഷ്ഠിയും, 
്രീരാമകൃഷ്ഠാദേശാല്ക്കൊടത്താ൯മധുരനും. 
പിന്നിട്ടവാരാണസീനഗരംപൃകീടിനാ- 
രന്നുക്ടെദ്ദിക്കെല്പംസ്വണ്ണുലണ്ണമായവര്. 
കണ്ടില്ലകല്ലുംമണ്ണം;സകലംസ്വണ്ഠമയ ഡ് 
മുണ്ടായ/ഭവാനവസ്ഥതുടന്ന്ദഗവാനും 
എത്രയോയുഗങ്ങളായ് ബ് ഭക്തരുമുഷികള... 
മെത്രയുംഭക്ത്യാചെയ്തുതപസ്സിന്ഭാവരാശി 
ഒന്നില്ലുക്രടിഗലനിഭൂതമായ്,സ്വണ്ണമയ- 
മിന്നഗരിയ്യ്്ചേത്തെന്നോതുന്നുഭഗവാനും. 
അതിനാലങ്ങുവാണകുഃലത്തില് ഗുരുവര- 
നങ്ങെങ്ങുംബാഹ്കമ്മ നുഷ്യാനലിധിചെയ്ത്കാന്, 
നിവൃത്തിയില്പായ്ക്കയാല്പല്ലക്കില്ക്കേറിയെന്നം 
പറത്തുപോകേണ്ടതായ് ശ്രീകാശിപരിവിട്ടം. 
അത്ഭുതം! പുണ്യ സ്ഥലചതീതമോക്കംതോ._ 
മത്ജൂതം! മഹല്ചരിത്രങ്ങള മിതേവിധം 
ഏത്രയോപവിത്രമംതിത്ത്തിന്മഹാത്മ്യങ്ങ. 
ടെതരയോഗ്രന്ഥങ്ങളാല്വാ(ത 1നാര്മഹഷിമാര്, 
അണ്ണണേജനേത്രപദേപാംസുവാല്സംതുദ്യായ്. 
വാണിതന്മണവാളയജ്ഞെത്തിന്ഫലമായി, 
വിണ്ണുവര്ചെയ്യതപുണ്പുണ്ഡരീകത്തിന്തേനംപ. 
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വെണ്ണിറ്മുടുംദേവകപര്ദ്ൃശ്രീലാസ്യയായ്, 

നിണ്ണയം-ഭഗീരഥകീന്രിലല്ലരിയായി, 
മണ്ണിനേവിണ്ണാക്കുന്നോരമൃതസ്രരവന്തിയായ്, 
നാല്പതുകോടിയുള്ള തന്നടെപ്പൈതങ്ങളെ 
താല്ലര്യാല്പ്പോററിടുന്നദഭാരതമാതാവിനെറ 
അനരശ് ഘഥിധിയറയാകിയവക്ഷോരുഹാല്, 
കനക്കെക്കാമമുവംപാല്സിരയായിടുന്ന 

വന്ദ്യയാംമന്ദാകിനിമധൃഭാഗത്തില്ക്രടി, 
കുന്നിച്ചുമോദാലൊരുതോണിയില്ക്കരയേറി, 
ദഗവാ൯ക്രട്ടരൊന്നി,ച്ചായതാസ്വദി,ച്ചേററഠം- 
ദംഗിതിങ്ങുന്നമണികള്്റ്റികസയ്ത്രാപിച്ചാ൯. 
അവിദെശുശാനത്തില്ചിതകളസാം്യങ്ങ- 

ളാവിയുദ്വമിപ്പുതുകണ്ടൊരു ഭഗലാനും, 
പെട്ടെന്നുസമാധിയില്ലയിച്ച; തേജോരാശി.- 
ധുറവമേവ്യപിച്ചിതു; പിസ്തയിച്ചെല്ലാവരും. 
പിന്നിടുപ്പകൃതിസ്ഥനായപ്പോഠം, താ൯കണ്ടവ 
നന്നായില്ലിസ്കിലുള്ട്ുരാര്ടുതിലറ്രം; 
““പിംഗലവണ്ണ൯ ജടാധാരി,യുന്നതകായന്, 
മാഗലന്൯ ജ്വോതിമ്മയ, നൊരുവ൯. ചിതതോറാ 

ചെന്നിട്ടുദഹിയ്മ്ഛന്നദേഹികഠംക്കെല്ലാവക്കും 
കന്ണണത്തില്പരബ്രശ്മമന്ത്രോപദേശചൈയ് വു. 

അംബിക മഹാകാളിവടിവായ് ചിതപുകീ- 

ട്ടവിടെദ്ദഹിപ്പോര--തന്കാരണം,സ്ഥുലംസുക്ഷ്ക- 
മിീവകസംസ്ത്യാരങ്ങളാകവേനശിപ്പിച്ചി- 
ടവരെ,യഖണ്ഡമാംമുറിയിലാക്കിടുന്നു. 

അനുന്തകാലംചെയ്യംതപപസ്ത്ാല് കിട്ടുംസ്ഥാന-- 

മിചിടെപിശ്വനാഥന്വെവതേകൊട്ടക്കയാം.? 
ഇതുകേട്ടൊരുശാസ്ത്രിമാരെല്ലാംവിസ്തയിച്ചി- 
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ടിസൂക്ഷ്മുംസ്ഥലപുരാണത്തിലമില്ലെന്നോത്താ൪. 
യോഗിശനായിടന്നത്രെലിംഗസ്വാമികളെ.-- 

ബ് ഭഗവാ൯പോയിക്കണ്ടാ;നദ്ദേഹത്തിങ്കലപ്പയോഠം, 
സാക്ഷാല് ശ്രീപിശ്വനാഥന്ലയിച്ചുലസിപ്പുതാ- 

യിക്ഷിച്ചഭഗവാനുംസമ്പ്രിതനായാ൯തുലാം. 

“ദഹയ്യുച്ഛംമണലിങ്കല്സുഖമായ് ശയിയ്യുചമാ- 
പ്യാവനമരനിസാക്ഷാല്പ്പരമഹംസനെന്നാ൯.? 

റീ ൨൨൩--- പന്നീടവ്ൃന്ദാവനംഭശിപ്പാ൯വേണ്ടിതത്ര 

ലെന്നിതുമഹാത്മാക്കംദഭാവാനോടുംക്രടി. 
തീതഥങ്ങംപലതാടിക്ഷേത്രദശനംചെയ്യ 
പാക്കവേ” വാങ്കാവിഹാരി”ക്ഷേത്രംദശിച്ചപ്പോഠം, 
ഗംഭിരസമാധിസ്ഥനായ് ദ്ദേവ൯ബിംബംപരി- 
രംഭണംചെയ്ത്കാനോടിച്ചെന്നങ്ങുകരേറിനാന്. 

ഒരുനാഠംസായാഹാത്തില് ഗോപന്മാരപശ്തുക്കളെ 
തെളിച്ചുകാളിന്ദിയെകടത്തുംസമയത്തകില്, 

പിഞ്ചമാവതംസനാകംനവനീരദശയ മ 

നിദനാംശ്രിഗോപാലക്്യനേസന്ദര്ശിച്ചാന്. 
അവിടെവാഴചംകാലേോത്ര്രീമതിരാധാദേലി 
ഗോവിന്ദന്മാരെ,ദിപ്യലിലിധദാവങ്ങളില്, 
വിവിധസ്ഥലങ്ങളില്വല്പുദര്ശനംചെയ്യ, 
ദേവനുമവാച്യമാംപരമാനന്ദംപുണ്ടാന്. 
അസാഖ്യയംമഫായോഗുസസ്പ്ാസിമാരേക്കണ്ടി- 
തവിടെപ്പാക്കും*“ഗംഗാമാതാ?വിനേയുംകണ്ടാന്. 

ഈസ്ഥലത്താജീലാന്തംവസിപ്പാ൯ഭഗവാന- 
ന്നാസ്ഥയുണ്ടായിതേററംവദ്ധിച്ചവന്നാനതും 
പ്രുമികയായഗംഗാമാതാവാംയോഗീശ്വരി, 
ഗ്രിരാമകൃഷ്ണന്--തന്നെ,രാധികയായിക്കണ്ട. 
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റ? “ലിലി! യെന്നുചൊല്ലിപിളിച്ചിടിനാംദേലി; 
അലിലോടിരുവരുംപ്രേമോന്മത്തരായ്വാണാ൪. 
അവിടംവിട്ടുവാരാണസിയ്യച്ഛപോന്നാര്പിനൊ; 
പോവണുംഗയക്കെന്നു ചിന്തിച്ചാ൯മധുരനും. 
“ഗയയി൯ഗ്ഗദാധരമൂത്തിയേസമീപിക്ണാല്, 
തന്നുടെസൃക്ഷ്മുദേഹജന്മത്തി൯നിദാനമാം 
അദ്ദേവനോടുചേന്നുംകാരയകാരണൈകൃത്താം- 

ലിദ്ദേഹംനശിച്ചെന്നുംമവത്രാരൈകകാര്യം 

പൃത്തിയാക്കുവാന്൯പപററാതായെന്നുംവരാ?മെന്നാ- 
യോത്തോതിദഗവാനുഠുമധുര൯ന്സമ്മതിച്ചാന്. 
തന്നുടെവ്ൃദ്ധമാതാവാവശ, പ്പെടുകയാത, 

പോന്നിതുഭഗവാനുംക്രട്ടുകാരോടുംക്രടി. 
ശ്രീവൃന്ദാവനത്തിലെരാധാകണ്ഡത്തില്നിന്നും, 
ശ്യാമകുണ്ധത്തില്നിന്നു,മേതാനുംമണ്ണുക്രടി 
ദഗ്്ക്ചാട്ടട(ിുലങ്ചിി 
ദാഗത്തി*“ലിന്നുമുതലിസ്ഥലംവൃന്ദാവന൯ു- 

തുല്യമാ??ണെന്നുചൊല്ലി,വിഷ്ണ്ുദക്തരേക്ഷണി- 
ച്ുല്ലാസമോടുംനല്ലോരുത്സവംകൊണ്ടാടിനാ൪. 

17%. 

സാധനാവസാനവം ഷോഡശി 

പൃജയയം ദിവ്യയഭാവവം. 
ി 

൨൨൪ ഭൂഗവാ൯തന്നെപ്പുതിനഞ്ചുവത്സരംനിതയ- 

മാഗസ്സല്പവുമണഞ്ഞിടാതെവിശ്വാസമായ് 

സേവിച്ചുപൃജിച്ചോനാം മധരനാഥബാബു 
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ധിവരവരന്നുടെയന്ത്യ കാലവുംവന്നാന്. 

നാല്ൃത്തിയാറാമാണ്ടുകക്കടമാസംലന്നു: 
സല് പ്പുമാ൯ജ്വരംബാധിച്ചവശനായുംവന്നാന്. 

മരണദിനമുച്ചകഴിഞ്ഞുബഫ്നേരം 
പെരിയസമാധിയിലിരുന്നാന് ഭഗവാനും. 
പിന്നിട്ടചിരമിച്ചു സ്വന്തമാംമരുമകന്൯_ 
തന്നോടുഭഗവാനുംപറഞ്ഞാന്:- “മധരനെ- 
ദിവൃമാംരഥമേററി,ശ്രിജഗജ്ജനനിതന്.- 
സഖികളോടുംക്രടി,ദ്ദേവിതന്ദിച്ചുലോകേ 
നയിപ്പാ;നവന്സഖം-ഭജി യു കൊണ്ടിടുട്ടെ ! 
നിനച്ചാല്ത്രേയസ്സിനെസ്സജ്ജനംപ്രാപിച്ചീടും."” 
അതുകേട്ടന്ധില്പുപോയ് ഹദയന്;പിന്നെപ്പാതി- 
രാത്രിയില്ദൂതന്വന്നുപറഞ്ഞുംഭകട്ടാനേവം: 
ഒട്ടുനാഠംകഴിഞ്ഞപ്പ്ോംബ് ഭഗവാന് ശിഷ്യരോടു, 
“ശിഷ്ഠനാംമധുരന്െറഭോഗചാസന,തിരെ. 
വിട്ടതി,പ്ൃതുകൊണ്ടുശ്രേഷ്ഠനാംനപനായി 
വിഷ്യചേമധുരനുജനിച്ചാ?നെന്നുംചൊന്നാന്. 

൨൨൭൦ നാലഞ്ചുപരഷംമുന്പു ബാലയാംധമ്മപത്ത।. 

നാലഞ്ചുമാസംവാണുഭഗവാനൊരുമിച്ചം. 
കൊണ്ടാടിദ്ദേവനന്നു ഛലരകികംപാരത്രികം 
രണ്ടിലുംവേണ്ടവിദ്മദേപിയാറംക്കാരംഭിച്ചാന്. 
അന്നുതൊട്ടുള്ള ത്തിലും, തന്നുടെഗഹത്തിലു- 
മൊന്നുപോരുദിപ്ലാനന്ദംതോന്നിദേലിയാഠാക്കേററം. 
എപ്പോഴും.ചിന്താശിലയായിടും, പരദുഃഖം 
തപ്പു നുമോത്തും,തന്നൊപ്പു്ററ യായ് ക്കണ്ടുംവാണാഠം. 
ദേവിയ്യചഛപതിനെട്ടുവയസ്സായന്നു,തനെ൨. 
ടേപതുപ്ലനാംഭത്താ,ഭരാന്തനെന്നോതിക്കേടാഠം. 
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പതിയേശുശ്രുഷിപ്പാനെത്തേണമെന്നുചിന്തി- 
പ്ലെത്തിനാരംഭരതൃപാശ്വേദക്ഷിനേശ്വരക്ഷേത്രേ. 
കണ്ടുത൯കണവനെ,മു൯പോലെപരിതോഷം- 
പുണ്ടുതരുശൂശ്രൂഷണംചെയ്യുക്രടവേക്രടി. 
ഭഥവാ൯,വിവാഫാനന്തരം,പത്നിയുടെ 
ദോഗവാസനതി രെനശിപ്പിപ്പു തിന്നായി 
ജഗദംബികയോടുപ്പാത്ഥിയ്മ,നിമിത്തമായ്- 
ദ്ദേവിയ്മ.പതിപുജയ്പ്പുറംതോന്നിലൊന്നും. 
ത്രീരാമകൃഷ്ണുദേചന്,ദാരങ്ങള്ംക്കിശലാഭം- 

ചേരു വാ൯വേണ്ടിസ്സദാജാഗരൂകതപുണ്ടും 

വേണ്ടതാമുപ3ദശം൭ ചയ്കൃതന്മാശ്ലുത്തികല് 

കൊണ്ടു പായ ക്കൊണ്ടാ൯;ദിപ്ൃയന്മാക്കെന്തുസാധി 

ഏകദാപതിയോടുശാരദാദേവ'ചൊന്നാഠം:-[ക്കാത്തു? 
““ഭഗവാനെന്നെയോപ്പു താരെന്നാ,ണെന്നോതണേ-”” 

അതിനുഭഗവാനുമോതാ:-”“യെ൯പെററമ്മയും, 
ക്ഷേത്രത്തില്വസിയ്യന്നദേപിയും,നിയു,മൊന്നാം.? 
ഇംഗിതമേവമുള്ള രണ്ടാ മേകമച്ചില് 

മംഗലമോടുംവാണാ൪;പോയിതുമാസങ്ങളും. 
കാമബുദ്ധിയോ,കായബുദിയോ,നിമിഷവും 
സമ്മേളിഷ്യരാതെകണ്ടു.സംതൂപ് തിപാരമാന്നാര്. 

സാധനാസമാഫ്മിയെ സൂക്ഷ്മൃമായ് സുചിപ്പിയ്യു്ും 
മേദുരകമ്മംചെയ് വാന് ഭഗവാന്നിശ്ചയിച്ചാന്. 
കൊല്പമോരായിരത്തിനാല്ലത്തിയെട്ടാമാണ്ടു 
കമ്ടെമാസത്തിലെകവത്തവാവില് നാളില്, 

പാക്ടന്നസ്വന്തംമുറിയ്യൃകത്തുശിഷ്യരൊന്നി- 
ചൃക്കാസ്തുമയശേഷം' ഷോഡശിപുജ്"ചെയ്കാന്. 
ശാരദാദേവിയായതന്നുടെപത്നിയാളെ 
സാദരംജശഗന്മാതാവായിട്ടസജ്ലിച്ചു, 
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പത്മമിട്ടതിന്മധ്യേപീഠത്തിലിരുത്തിട്ട 
പാവനമന്ത്രപൂുതകലശമാടിടിനാന്. 
പ്രാത്ഥനാമന്ത്രംചൊല്ലി*“ഫ.,ബാലേ,'മാതൃദേവി! 
സവൃശക്തൃധിശ്വരി! ത്രിപുരസുന്ദരി! നീ, 
സിദ്ധിപദ്ധതികാണി,ച്ചിപഠംതന്ശരീരവും 
മന സ്ലാശുദധീകരി  ലിവളിലാവേശിച്ചു 
സവ്ൃകല്യഠാണങ്ങളു സാധിച്ചു തരേണമേ? 
ഈവിധമപേക്ഷിപ്പപുജയുംചെയ്യീടിനാന്. 
അന്നേരംസമാധിയിലിരുന്നദേവിയോട 
തിവ്രമാംസമാധിയേപ്രാപിച്ചഭഗവാനും 
ആത്മരൂപേണപുള്റുമായിട്ടലയിച്ചിത_ 
അ്ങാത്മസ്വമായസിഭറിദേവിയ്യേ,കിനാ൯സവം. 
ഒടുവിലേവംമന്ത്രം൭ ലാല്പിട്ടുനമസ്ത്യാര-- 

മോടുടന്പൃജാവിധിസമ്പുണ്ണുമാക്കീടിനാന്. 
“സവമംഗലേ! ദേലീ! മംഗലസ്വരൂപിണി! 
സവ്ൃകമ്മനിഷ്ടുന്നകാരിണി! ശരണദേ! 
നയനത്രയേ! ഗൌരീ! ശിചഗേഫിനീ! തായേ! 
ഹേ! ദദേവി! നാരയണീ! നമസ്തേനമോനമഃ.? 
മാനുഷിതന്നിലേവമിശ്വരീപൂജചെയ്യാന്: 
തനുദേവമാനവത്വംസനുണ്ണ്മായുംവന്നാന്. 

൨൨൬--- ഉഇതിന്െറശേഷമൊരുവത്സരംപേ ായശേഷാ 
കാതുകം,ക്രിസ്തവിന്െറപടംകണ്ടുണ്ടാകയാല് 
ബൈബില്ലകേട്ടിട്ടത്ഥംഗ്രഹിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ 
ദഭഗവാന്ദജിച്ചിട്ടപ്രത്വക്ഷമാക്കീിടിനാന് ി 
മുന്നുനാഠംഭഗവാനുംസാധനചെയ്യീടിനാല്. 
മുന്നാംനാഠംസായംസന്ധയ ാകാലത്തുലാത്തുന്നേരം, 
ദേ വതുല്യ നുംവിദേശീയനുംദീര്ഗ്ഘാക്ഷനും 
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സിതവണ്ണനുംനല്ലതേജസ്സവഫിപ്പോനു. 
മായൊരു പുമാന്വന്നുദേവനേത്തഴുകിട്ട 

കായത്തിലന്തര്ഭാഗേലയിച്ചമറഞ്ഞിതു. 
ഇങ്ങനേ,ക്രീസ്തവി ന്െറദശനംലഭിയ്യയാല് 
്ിസ്തരുമീശനെന്നതത്വംതാന്ഗ്രഷില്പപോല്. 

൨൨ (രി ബുദ്മമാമിയ്താമെന്നെ 
ിവൃൃയചൈതന്യമിന്നുംദീപിച്ചിടുന്നുവെന്നും 
ദഗവാ൯കണ്ടറിഞ്ഞുപറഞ്ഞാ൯;പിന്നെച്ചയൊന്നാന്: 
“ഗാഗതന്സലിലംപോൽല്ശ്രീജഗന്നാഥക്ഷേത്ര. 
മംഗലപ്രുസ്വാദവുംസംശ്ുദ്ധികൈവരുത്തും? 
എന്നോത,ദേവ൯ഭോഗലമ്പടന്മാരോടേററം- 
സ്ത്പിയ്യ്കിലുടന്,സുരവാഹിനിതിത്ഥം 

നന്ന് 
ഭജിയ്മുചംശൃദ്ധിയ്മ്്ുനാമങ്ങിനെചെയന്ത്കാ൯ലൊല്ലം. 

തന്നുടെസമാധിയിലൊക്കയും,ഭഗവാനു 
തോന്നിനാ൯പലതത്വംലോകസംഗ്രഹത്തിന്നായ . 

ഈശ്വചരാംശമാംതാംനിന്നധികാരിയാണെന്നും, 

ഈശ്വരസ്വരൂപത്തി൯വിപിധഭാവങ്ങളെ 

നിദ്രേഷംഗ്രഹിച്ചു,തല്ക്കാലത്തിന്നൊത്തവണ്ണം 

വിശ്വവിശ്വാസംവളത്തിട്ടവാ൯പിറന്നെന്നം, 

മുക്തിയേക്കൊടുപ്പോനാംതാ,നല്ലാ,തന്ു രേപ്പോന് 

മുക്തിയേവരിയ്യേ,ണ്ടോന,ല്ലെന്നുമറിഞ്ഞതു 

വടക്കുപടിഞ്ഞാറേദ്ദിക്കിനേ ചുണ്ടിക്കാണി.. 

4 പടുത്തുള്ളിരുതതവവഷത്തില് പ്പുറഠഞാനും 

ജനിയ്യകഛമങ്ങെ?ന്നന്തേവാസികളോടുതന്െറ 

കനക്കുംമഹത്വത്തെവിശദമോതിദേവന്. 
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പിന്നിടുഭഗവാനുംതന്നവതാരകാള്ച- 
മുന്നതശിഷ്യയന്മാരേഗഹിപ്പിച്ചചര്മൂലം 
മന്നിടത്തിനുശാന്തിചേക്കചാന്തൃദ്ഘുവാച്ചി- 
ട്ടവരേപ്രതിക്ഷിച്ചുവാണിതു ദിനംതോവാ. 

റ 

ട്രമരങ്ങളു ടെ വരവ്വ്. 

ടാക ടാ: 

൨൨൮-- ൦ ശഷമുള്ളേടംകഥകഥിപ്പാനോക്കംതോവും 
ശേഷിയില്ലാഞ്ഞുപാരംമയങ്ങീടുന്നമനം. 
തന്നുടെജന്മോദ്ദേശ്ൃമാകവേസാധിയ്യു,വാന് 
തന്നാല്കത്തവ്യമെന്തെന്നിലപകയോക്ംതോവം 
ശിഷ്യുന്മാ൪പന്നുചേരാഞ്ഞേററവുംവ്യഗ്രനായി 
ത്തോഷമില്ലാതെ,തന്െറമാളികാമുകളേറി 
ലുററിലുംനോക്കിനോക്കിശരെഞ്ഞുകണ്ണില് നിന്നു 
മിററിറവിഴുംകണ്ണ്ണനീരോടുചൊല്ലമേവം:-_ 
“നിങ്ങളാരുമേവന്നുകാണുന്നില്ലിതുവരെ 
നിങ്ങളെക്കാണാതെഞാനെങ്ങിനെജീപിച്ചീട്ടം 
ഇത്തരംവിലപിയ്മംനിതയവു,മേതാനുംനാ- 
ളെത്തിയശേഷംവന്ുചേന്നിതങ്ങോരോരുത്തര്. 
ഇവരില്പ്രധാനന്മാർ_പേരുകഠംമാത്രംഞാനും 
ലിപരിച്ചിടാം;സൂക്ഷ്ടംഗ്രഹിപ്പുംന്ഗ്രന്ഥങ്ങളെ 
-ആയിരത്തിലുമേറുന്നവയെ-ബ് ബധജന_ 
മായത്തമാക്കിവായിച്ചറിയാമെന്നേയുള്ള. 
ഒന്നാമന് നാരായണന്റ്റാസ്ി?യാംബ്രഹ്മചാരി, 
പിന്നിടട:ബ്രഹ്മാനന്മസ്വാമിറയും ““തുയ്യാനന്ദന്.” 
പ്രസിദ്ധന് “വിവേകാനന്ദനും”, “യോഗാനന്ദന്൯'', 
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ന്നില്ല ചച്ച ന്്്്്്ുത്ത്്ത്്ത്ു്്ത്ത്ത്്ത്ത്ഞു 

അഖണ്ഡാനന്ദ൯”ം 4“പ്രേമാനന്ദനുംം “ശിവാനന്ദ- 
പണ്ഡിതന് '“നിരഞ്ജനാനന്ദനുംം“രാമകൃഷ്ണാ.- [൯, 
നന്ദനും ം“സാരദാന ം*“ന്ദാത്തുതാനന്ദ൯ താനും, 

അഭേദാനന്ദ൯:പിന്നെ/യദ്വൈതാനദ്ദന്, “ത്രി 
(മാന്, 

ധത്രിഗുണാനന്ദന്, പിന്നെ 4:നിമ്മലന്ദസ്വാമി”, 
സുനയന്൯സുബോധാനന്ദ് നും, സന്യാസിമാ- 
രിപരേവരും നിത്യബ്രമ്മചാരികളല്ലോ. 
ഭോഗവൈരാഗൃംവന്നദാഗവതാഡ്യന്മാക്കു 

ഭഗവാന്സസ്യാസത്തേസന്തോഷമോടുംനല്കി. 

ത്യാഗിയാം'നാഗമഹാശയ”"നേപ്പോലെയേറെ 

യോഗ്യരായ ഗൃഫസ്ഥരായുള്ള.ശിഷ്യരുംഭ 0 

ഭഗവൽപ്പ്യാദത്തിങ്കലാശ്രയിച്ചനുദിന- 
മാഗസ്സുചെടിഞ്ഞോരും൬൨൬റിലമേവം. 
ഇവര്ത൯നാമമാകെപ്പുറയാതൊഴിയുന്നേന് 

ദേപഭക്തന്മാര്സവ്വംക്ഷമിച്ചുകൊള്ളേ ണമേ. 

൨൨൯. ഭഗവാന്,ഭക്തന്മാക്ദംശിഷ്യയസഞ്ചയത്തിനും 

ദംഗിയോടുപദേശംനല്കിയപ്രകാരവും, 

ശിഷ്യരേലശമാക്കിത്തിത്തതു,മവക്കെല്ലാം 
പിശ്വാസംചേത്ത്തസിദ്ധികാണിച്ചപിധങ്ങളും. 
ഭഗവാനവക്കെല്ലാംസസ്യാസംകൊെടുത്തതും, 

ദഗവാ൯തന്നെയവ൪ശുശ്രുഷചെയ്തുള്ളതും, 

ഭഗചല്സംഭാഷണചാതുരിമഫഹിമയും, 
ദഗവാന്കഥി പൃതാംദാവിയാംകാര്യങ്ങളും, 

രോഗത്താല് ഗ്രസ്തൃനായിവന്നുതുംചികിത്സയും, 

ദേഹത്തേതുജി പ്പിടാന്തുടന്നവിധങ്ങളും, 

കേശവചന്ദ്രസേനനാദിയാംപരിഷ്ട്രാരി 
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ബ്രശ്മമാംസമാജക്കാര്പാദതാര്പണിഞ്ഞതും 
പാശ്ചാത്യദേശത്തിലുംപേര്പരന്നതുംശിഷ്യ 
സമ്വത്തുമ്രടിക്രുടിച്ചമഞ്ഞവിധങ്ങളും, 
മറവമിങ്ങസാഖ്യമാംകാര്യങ്ങളുള്ള തൊന്നും 
ചെറവമേചൊല്ലിടുവാന്മന്ദനാമെനിയ്ുാകാ. 
സമുദ്രംപോലേപാരംപരപ്പിലഗാധമാ- 
യമ്മഹാന്ചൊനാദിപ്യച്ചൊല്ലിനില്ലതിരൊട്ടം. 
ശിഷുന്മാര്ചമപ്പുള്ള വിവിധഗ്രന്ഥങ്ങളേ 
സ്ത്റിശ്ധന്മാര്ലായിയ്മു്ഛവാന്പ്രാത്ഥിച്ച കൊണ്ടിടുന്ന 
ഭഗവാന്പ്രസാദിച്ചിങ്ങനുജ്ഞനല്കീടുകില് [൯ 
പുറയാ൯ശ്രമിച്ചിടാംമറെറാരുഗ്രന്ഥത്തില്ഞാന്. 
കേരളവഷമോരായിരത്തിയവപതില് 

കല്യാണാലയ൯,ത൯െറജഡ ദേഫത്തെവിട്ടാന്. 
പിന്നിട്ട്, ഭജിപ്പയോക്കദിപ്യദേഹനായ് നിന്നു 
ധന്യ മാമുപദേശംചെയ്ത്പോരുന്നിതിന്നും 
നമസ്ലേരാമകൃഷ്ണു: നമസ്നേകൃപാകര ! 
നമസ്തേകല്യാണാത്മന്൯ ! ശ്രിരാമകൃദ്ണ്ു ! നമഃ!!! 

ട് തി 

ഓം--തത്---സത് മാം 

ടാ എത്താ... 

ശ്രിരാമകൃഷ്ണാവതാരംകഴിഞ്ഞു. 
നട മാതാ. 

ശു. 
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വദയിക്കണമെന്നപേക്ഷ. 

൫ പം 

അബ്ഭ്ധം. സുബഭ്ധം. 

സ്രാഷ്ട്രാവി സ്രഷ്ട്രാവി 
പ്രഭ പ്രദ 
യിട്ടും യീട്ടം 
പരിമിതന്താ൯ പരിമിതംതാന്൯ 
ഭവാപ്പ ഭവാന് 

തമ്മറാം നമ്മറം 

ഭവ ഭവാ. 

മിനമു- നമു. 
നഥന്൯ന് നാഥ൯ 

ചേക്കതെ ചേക്കാതെ 

പ്രത്ൃക്ഷമായ് പ്രത്വക്ഷനായ് 
നിയോ നിയും 
ചോദിച്ചിടു മോദിച്ചിടു 
പേരില് വരില് 
കാണിച്ചിട്ടു കാണ് പ്പിടട. 

സ്റ്റേരേൂപനെറ സ്നറേഹരൂപന്െറ 

കല്ലയു കല്റ്ിയു.- 
മത്സ്യ ക്രമ്മാ 

മൊന്നാ ചൊന്നാ 
മിതിസാസം മിതിഹാസം , 
തന്നടെ തന്നുടെ 
മത്സ്യാ ക്രമ്മാ 

ശരിരത്തി ശരിരത്തില് 
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കൈകാലലൊത്തു 

വേണ്ടവിധം 
താസയാ- 

മാത്മിക 
നാവാത്തത.- 

രേയും 

വീട്ടം 

നശരിപ്പതാ- 

ബ് ഭനുചേ 

മൂഡ 
നാംമറി 

വാ൯നിശ൯ 

തന്നെതാ൯ 

മെന്താ ..: 

യാ൯ 

പച്വേണം., മായതര 

യാമ്ൃഠാന്മാരാ 

നമസ്തേ! 

ങ്ങുണ്ടായങ്കി- 
സരഫഹി 

മര്പ്പിച്ചിട- 
സ്വയഭ 

തന്നുത്ഭ 
ഞാ൯ 

നെന്നുസ്തരിയ്ക്ു, 
പലഹഫ, 

മാററമായി 

പുസ്തകം 

കൈകാലൊത്തു- 

വേണ്ടുംവിധം 

താസ്വയാ- 

മാത്മിക 

നാവാത്തതാ. 

രേയു- 

പീട്ടം 

നശിപ്പതാ- 

ബ് ഭാനുവേ 

മുഡ്റ 
നാമറി 

വാനിശ൯ 
തന്നെത്താ൯ 

മെന്നാ 

യാര 

വേണാമായതു 

യാര്യൃന്മാരാ 

നമോസ്തുതേ: 

ങ്ങണ്ടായെങ്കി- 

സരസി 

മര്പ്പിച്ചിട- 
സ്വയഠഭ 

തന്നുത്ഭവ 

താ൯ 

നെന്നായ് സ്മരിയ്ക്ു, 

പുലഫ൧, 
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111. 

പുലഹനം, 

തന്നുത൯തമ്പി 

ഭക്തി 

ധ്“രണി, 
യജ്ഞത്തിലാ 

യവക്കാഹാര 

ചെയ്തിടിനാ൯ 

വ്വൈശ്ണ് വ 

ഗോപിപ്പ 
ഗു, വക്ഷരം 

നായുള്ളെളാരക്ഷ 

പതിതന്നുടെ 

തിത്മ 

ന്നതൂണിങ്കല്നി . 

ന്നിട്ടൊരു 

വൃത്രാരിയെ 

മഹാപഹഫ, 

ക്കതീ 

എന്നുരും 
ളേയ്കരയാല് 

ചിത്തഭൂകടിയു, 

ഫഹരി൯, 

കരിച്ചേ 

ന്മിതേ 

കൊയ്യവാ൯ 

ജഗതന്ത൯ 

കൂരവ്യം 

നന് 

നുന്നത൯ഭ്രാതാ 

ഭക്ത 

“ധരണി, 
യജ്ഞത്തി- 

ലായവക്കാഫാര 

ചെയ്തീടുവാന്൯ 

വൈഷ്ണവ 

ഗോവിപ്പ 
ഗുരു, വക്ഷരം 

തായുള്ളെൊരക്ഷര 

പതി, തന്നുടെ 

ത്തിന്മ 

ന്നതാംരൂണിങ്കല്.- 

നിന്നിട്ടൊരു 
ദൈത്യേശനെ 

മദാപ്പഫ, 

ക്കതി 

ഫ്ന്നരുറം 
ളേല്ലേേയാല് 

ചിത്തതാംഭ്ൂക്കളു, 

ഹരേ, 

കരിച്ചാ 
ന്മീതെ 
കൊയ്യുവന്൯ന് 

ജഗദന്തന്൯ 

ഇരവു 
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മതിത 

രൂഡ 

കല്ലാത്മനേ,തവ 

ദൂൃഷ്ണന്ത 
ബെഹുത്വ 

“വിളംമ്വം 

രക്ഷക്കാമ 

ശ്രമേകു 

സാമ്രാഡ് 

മോത്തിട്ടിത്ഥം 

പത്നിടേവം 

വിഭളബി 

കനിഷ്യാന്ന 

പോയീട്ട 

പീരാഗ്ര 

ഭജിപ്പ 

വിഷ്യ്പ 

സ്പൂമ 

പരിക്ഷി 

ദരതസാ 

ദുദ്യെശോ 

ഡം ചിങ്ങ 

വാഗ്രഹി ലവ 

വിന്നാക്ഷി 

മക്കാന്വയ 

തല്ശാന്തി 

മതിത 

ര്ൂൂഡ്ധ 

കല്യാണപാത്രമേ, 

ദൃഷ്ഠാന്ത 

ബഹുത്വ 

വിളംബം 

രക്ഷയ്ക്ാമ 

ഗ്രമത്തില്കു 

സ്മ്മാഡ് 

മോത്തിട്ടിത്ഥം 

പത്നിയോടേവം 

വിളംബി 

കനിഷ്ടന്ന 

പോയിട്ട 

വിരാഗ്ര_്) 
കുമ്പിട്ടു 

വിഷ്ടപ 

സുമ 

പരീക്ഷി 

തേജസാ 

ദുര്ൃശോ 

ധരിച്ചിങ്ങു 

വാനാഗ്രഹിച്ച 

പിന്ദാക്ഷി 

മക്കാന്വയ 

തച്ലാന്തി 
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നിലിബാലയേ 

കാരാല്മുഖ 

വൃകാമയം 

യിരുന്നാല് 

ഗുരുരൂൂരം 

രുപ 

വന്വിച്ച്പൊരു 
വിച്ചേദം 

മോക്കിവര് 

സ്രോതസ്വിനീ 

നന്ദന്മാരപര് 

വനാകുഠ 

നത്ൃ രാഠ 

വാവാങ്ങാവതും 

ദാഭാന്തക 

സമസ്ത്രംഭ വിപ്പുള്ള 

ദേവിയാം 

പ്രതി 

ഭയക്ഷി 
ന്നിയി 

തൃപ്പംഃ 

ഭഗ്ഗ വി 

യവ 
൪൫്യെ ശസ്സും, 

മാക്കി,ലതും 
ന്നറിന്നാത്തനാ 

വാനുറഭി 

നിലിമ്പാലയേ 

കാരമുഖ 

വൃകമയം 

യിരുന്നു 

ഗുരുതരം 

രൂപ 

വന്പിച്ച്യൊരു 
വിച്ഛേദം 

മോക്കില്ലിപ൪ 
സ്രോതസ്സിനാല് 

നന്ദനന്മാരവര് 

വാനാകും 

7 രാ 

വ൮ാങ്ങാവതും 

ജ ംഭാന്തക 

സമസ്തവുംഭേദിച്ച 
ദേവി 

പ്രിതി 

ഭയകക്ഷി 
ന്നിധിയി 
തൃപ്പദേ 
ഭാഗി 

യാവ 
൪വ്ശസ്സ്റം, 

മാക്കീലതും 
ന്നറിഞ്ഞാത്തനാ 

വാനഭി 
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ശോണത 

 മുലപാദുട്ടി , 
ദേവകി 

സേവ്ൃ നാദമമന്നടെ 

ക്രടടിട്ടു 
ദിയ്മപിലും 

വസു 

സ്ധാമ്രാറം 

മുട൯ 

ജജിചിതം 

ഭക്തരും 

ധാമുന, 

യുഗളങ്ങറം 

മതിയല്ല; 

ചുണ്ടി൯ 

പാലിച്ചു 

ജാനിമുഖ 
മവികാലം 

കളിച്ചില്ട 

സദന് 

രുംഭണ ലു; 

തുമൂബില്ല 
ദായദനാ 

ഗോപഗോപി 

ലോകാന്ത 

രകൃമ്ണൂു 

077ഗ്ഥ് (൦ 

കല്ലി 
ശോണിമ 

മുലപ്പാലുടടി 
ദേവകി 

സേവകനെന്നുടെ 

ക്രൂടിടു 
ഭിക്കിലും 

വയ്ല 
സമ്മാഠം 

മുട 

ജിചിതം 

ഭക്തനും 

ധാമ൯, 

യുഗളംതതന് 

മതിയില്ല; 
ചുണ്ടാല് 

ചാലിപ്പ 

ജാതമുഖ 

'മവികലം 

കളിമ ച്ചില് 

 സദയ൯ 

ജ് തൃംഭണ 

തുളുമ്പിച്ചു 
ഭായാദനാ 

ഗോപഗോപീി 

ലേകാന്ത ഷ്്ു ഴു 
കില്ല ദ്ര. 
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10 

10 

സ് 11, 

സഞ്ചയജവ്യാതം 

വല്പിമാത്രം 

മികൃതി 
ക്കണുന്നു 
മഞ്ഞടിയ്യ്ം 

വിധ്ധിങ്കല് 

നിദസ്യ 

ഗാന്ധീ 
മത്വത്തെ 

നമോഷ്കുതേ; 

ദനം 

നിഗ്രത്താല് 
താപ്പ്ദം 

ഭാഗ്യ സ്പദം 

ഫണിന്ദ്രദ്രനാം 

തന്മധ്യ 

യെജ്ഞേ 

ടേങ്ങതും 

ക്കളി വ്വ 

ഭൂയയെശ 

ക്കാണമെന്നു 

രൂപായു 
വവ്യഠം 

ധമന് 

ലാളിച്ചിയ്ല, 

ഉളളി 
പരഹംസ 

സ്പഞ്ച ങ്ങളു 

തൈവല്ലികഠം 

മിക് കൃതി 

ക്കഓാണ്്൬െന്നു 

മാഞ്ഞടിയ്മു്ഛം 

വിധുപിങ്കല് 
നിഭാസ്പ) 

ഗാണ്ഡിച 
മത്തത്തെ 

നമോസ്തു ത്ത! 

ദാനം 

നിഗ്രഹത്താല് 

താവവദം 

ഭാഗ്യ സ്പദം 

ഫണിന്ദ്രനാം 

ത്തന്മധ്യ 

യജ്ഞ 

ടേട്ന്ടതുൂം 

ഭൂനശ 
ക്കാണണമെന്നു 

ര്രൂുപായ്ും 

പൃവും 
ഡരന൯ 

ലാളിയ്യ, 

മുള്ളി 
വരമഹഫ സ്പ 
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13 ഭവാനവസ്ഥ 

26 അണ്ണ്ണേജ 

ടി പിണ്ണാക്കു 

5 ““നിമ്മലന്ദ 

111. 

നാരവഃ 

ഭാവാവസ്ഥ 

അണ്ണ്ോജ 

വിണ്ണാക്കു 

നിമ്മ ലാനന്ദ 






